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Město Břeclav
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Sp.zn.: MUBR-S 57564/2012 OKT
Č.j:MUBR 57564/2012 OKT
Vyřizuje: Ing. Běhůnek Josef
tel.: 519 311 235, mobil 731 428 232
fax: 519 311 400
e-mail:josef.behunek@breclav.eu
Datum: 21.8.2012

ROZHODNUTÍ O VYPSÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A VÝZVA K PODÁNÍ
NABÍDKY
V souladu s ustanovením článku 3 odst. 3 písm. b) směrnice Rady města Břeclavi
č. 2/2012, kterou se upřesňuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
jsem rozhodl o vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku:

„Dodávka zásahových obleků pro JSDH"
spočívající v dodávce 19 ks kompletních zásahových obleků a 3 ks zásahových kabátů pro
jednotky sboru dobrovolných hasičů Stará Břeclav a Poštorná, jejíž předpokládaná hodnota
činí 350 tis. Kč včetně DPH.

MĚSTO BŘECLAV VAS VYZYVA K PODANÍ NABÍDKY NA TUTO VEŘEJNOU ZAKÁZKU
MALÉHO ROZSAHU
1. Zadavatel
Město Břeclav
IČ: 00 283 061
Kontaktní adresa zadavatele: nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav
Statutární zástupce zadavatele: MUDr, Oldřich Ryšavý, starosta města
Odpovědná osoba: Josef Hlavňovský, pověřený vedením odboru
Kontaktní osoba: Ing. Josef Běhůnek
Telefon: 519 311 235, 731 428 232, fax: 519 311 400
Email: josef.behunek(a)breclav.eu
2. Předmět soutěže
Předmětem soutěže je dodání spočívající v dodávce 19 ks kompletních zásahových obleků a
3 ks zásahových kabátů pro hasiče v následujícím technickém provedení :
2.1 .Technická specifikace:
•

oblek musí odpovídat technickým normám ČSN EN 340/2004, ČSN EN
469/2006/A1A2007, EN
• 1149-5/2008, EN 342, EN 343

•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•

oblek musí splňovat požadavky stanovené vyhl.255/1999 Sb. ve znění vyhl.456/2006
Sb.
zásahový oblek musí být dvoudílný
oblek musí mít neodnímatelné vložky
oblek musí mít nehořlavé nitě, nehořlavé reflexní pásky, zipy
oblek musí mít bezpečnostní kovový uzávěr
kalhoty obleku musí být zesíleny v kolenní části
pevnost v tahu min. 1200/1000 N - podél /napříč
pevnost v trhu min 110/100 N - podél / napříč
oblek musí být vybaven reflexním nápisem HASIČI na zádech kabátu
kalhoty obleku musí mít ve spodní části elastickou manžetu
barva obleku musí být modrá a střihové provedení oděvu v souladu s podmínkami
stanovenými v této výzvě
reflexní pásky oděvu musí mít následující parametry : 3M - 75 mm
oblek musí dále splňovat následující podmínky a musí mít následující vlastnosti :

- vnější vrstva: musí být tepelně odolná, otěruvzdorná, trvale antistatická, a současně
ohebná, lehká, musí si zachovávat pružnost a stálobarevnost i za extrémních teplot
Speciální úprava na vnější tkanině musí zajišťovat ochranu proti kapalným chemikáliím,
až 25 cyklů praní při 60°C a sušení bez nutnosti další reimpregnace
- vlhkostní bariéra: musí zabraňovat pronikání vody a kapalných chemikálií k tělu hasiče,
zároveň však musí být prodyšná a umožňovat odpaření potu od těla hasiče,
současnělehká, ohebná se zachováním všech vlastností i za extrémních teplot
- tepelná bariéra: musí být trvanlivá, ohebná a zachovávat si pružnost i za extrémních
teplot
- údaje uvedené na etiketě obleku musí odpovídat příslušné normě včetně uvedení
max.počtu pracích cyklů
- součástí nabídky musí být doložení předpovědi popálenin dle přílohy E - ČSN EN
469/2006
- střihové úpravy oděvu
- zesílení ramenní části materiálem KEVLAR® & Silicone
- prodloužená zadní délka kabátu o 5 cm proti účinku tzv. komínového efektu
- dvě šikmé boční kapsy na kabátu pro přirozený pohyb rukou
- vytvarované zesílení kolen na kalhotách z materiálu KEVLAR® & Silicone
- elastická manžeta ve spodní části nohavic
3. Doba a místo plnění
Dodání: do 30.10.2012
Místo plnění: Město Břeclav, nám. T.G.M. 3, 69081 Břeclav
4. Kvalifikační předpoklady dodavatele
Čestné prohlášení dle § 53 odst. 1, z. č. 137/2006, o veřejných zakázkách. Výpis z OR,
pokud je v něm zapsán, prokázání oprávnění k podnikání (kopie ne starší 90 dní). Reference
o obdobných zakázkách v posledních 3 letech.

5. Způsob zpracování cenové nabídky

Nabídková cena bude pokládána po podepsání smlouvy za cenu maximální, cena bude
uvedena včetně DPH.
6. Požadavky na splnění technických parametrů zakázky
Technické parametry předmětu zakázky jsou obsaženy v kapitole 2.1.technická specifikace.
Uchazeč doloží svůj závazek splnit technické parametry předmětu zakázky v plném rozsahu
samostatným čestným prohlášením, které bude součástí nabídky uchazeče.
Uchazeč ve své nabídce dále uvede jím nabízenou:
- dobu záruky
7. Obsah nabídek
Nabídka bude předložena v jednom vyhotovení v písemné formě v českém jazyce.
Nabídka bude svázána či jinak zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy včetně
příloh. Nabídka

a návrh smlouvy musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za

dodavatele. Nabídky budou zpracovány s jednotným členěním:
1. Obchodní jméno a sídlo dodavatele, zastoupení, bankovní spojení.
2. Doklady prokazující kvalifikační předpoklady dodavatele.
3. Cenová nabídka zpracovaná v souladu s těmito podmínkami.
4. Předložení technických údajů.
5. Osvědčení o schválení technické způsobilosti typu samostatného technického celku
vozidla.
6. Návrh smlouvy na předmět plnění zakázky s podpisem oprávněné osoby.
7. Ostatní.
Neprokáže-li uchazeč splnění požadovaných technických parametrů zakázky v plném
rozsahu, bude z účasti ve výběrovém řízení vyloučen. Tuto skutečnost oznámí zadavatel
uchazeči písemně s uvedením důvodu vyloučení.
8. Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po vydání této výzvy a končí
dne 13. 9. 2012 v 9.00 hod.
Nabídky budou přijímány v zalepených obálkách na výše uvedené adrese zadavatele.
Obálka bude označena „Výběrové řízení - Dodávka zásahových obleků pro JSDH NEOTVÍRAT".
Nabídky doručené po stanovené lhůtě nebudou otevřeny a posuzovány.
9. Lhůta, po kterou jsou uchazeči vázáni svými nabídkami
Uchazeči jsou vázáni svými nabídkami 30 dnů ode dne otevírání obálek.
10. Kritéria pro vyhodnocení nabídek

Vyhodnocení nabídek provede hodnotící komise jmenovaná vedoucí odboru.
Hodnotící kritéria:
1. Cena

100%

11. Ostatní
Zadavatel si vyhrazuje právo:
- odmítnout všechny předložené nabídky uchazečů bez náhrady vynaložených nákladů,
- výzvu na zakázku bez udání důvodu zrušit,
- jednat dále s uchazečem o předloženém návrhu smlouvy o plnění zakázky,
- nevracet podané nabídky.
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Ing. Jaroslav Parolek
místostarosta města

MĚSTO BŘECLAV

