vÝZvAK PoDÁNÍ NABÍDKY
Identifikačníúdaje o zadavate|il
Zadavatel: MěstysLedenice

Stdlo:

Namč<tj 8q,

IČ:

00245135

]7] I l l edenjce
Zastoupena: Mgr. Miroslaven Fraňkem

stalostou městyse l-edenice

Telefon: 387 995 357- 606 601 963
E-mail: radnice@ou.ledenice.cz, starosta@ou.ledenice.cz
Zadavatei podle zákona č' 13712006 Sb', o veiejných Zakázkách' ve znění pozdějších předpisů,

Vás

vYZÝvÁ
k podrínínabídky na veřejnou zakázku na dodávku zahťadního taktoťu plo potieby správce DPs a
sportovního areálu v Ledenicich'

Informáce o druhu a předmětu veřcjné zakázky:
Název zakázky: Dodávka zahradního třaktoru pro potřeby správce DPs a sportovního areálu v

Ledenicích.

stručný textový popis veřejrré zakázky:
Zahradní traktor bude sloužit pro potřeby spláve DPs a spolto\,ního areálu' Bude docházet k pravidelné
údržběveŤejné zeleně a dvou fuavnatých ploch fotbalových biišť a to i za zhoršených povětrnostních
podmínek' Udržovány budou i ostatní plochy s pielostiým porostem. Dále bude traktor sloužit v zin]rrích
měsícíchk prohnrování sněhu na chodnících a místníchkomuíikací'

Místo plnění/realizace: Ledenice
Předpokládaný te.mín dodávky: duben 201]

Poskytnutí zadávací dokumentace:
Techíicképaramelry:
- motor - palivo nafta' vodou chlazeý, objem do 1300 cm3
_ šířka sečení_ minimálně 120 cm
_ objem koše _ minimálně 600 ]itň
- plynulé nastavení výšky střihu
- uzávěrka diferenciálu
- řízení - hydraulické

Lhůta pro podání nabíd€k, včetnčadresy, na ktcrou mají být poslány nebo předány osobně:
Datum: 11.3.2013, hodina: 16.00 hodin
Adresa prc podiiní nabídky: Městys Ledenice, Náměstí 89, 37] 1 1 Ledenice
Všechny nabídky doťučenépo tomto termínu nebudou přija{.

Elektronické poďíní nabídky - tato foÍma není přípustná'

Údaje o hodnotících kŤitériíchpodle $ 78 zákona
Hodrrotící kitéria pro zaďíní veřejné zakázky podle $ 78 odst'
a) v'ýše nabídkové ceny
bJ dosrupný zjŤučníapozáruČni seÍvis

c)
d)

1

písm'

dostupnost náhradních ď1ů

posk1'trruté reference

V Ledenicích dne 18.2'2013

slav Franěk
T,edenice
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