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TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Zadavatel:
Sídlo:
Zastoupený:
IČ / DIČ:

Nemocnice Nymburk, s.r.o.
Boleslavská třída 425/9, 288 01 Nymburk
Mgr. Nela Gvoždiaková, jednatelka
28762886 / CZ28762886

Název zakázky:

Služby pro Nemocnici Nymburk, s.r.o. – VÝMĚNA KABINY MULTIKÁRY MULTICAR
M25 4x2
Datum vyhlášení:

12. 5. 2020

Evidenční číslo:

VZ02/2020

Předmět veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Výměna kabiny multikáry
MULTICAR M25 4x2“ je demontáž původní kabiny a montáž kabiny zcela nové,
včetně příslušenství.
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CENA CELKEM BEZ DPH 21 %
*Výměna kabiny nezahrnuje rozvaděč hydrauliky a jeho držák, ale do cenové
nabídky je dodavatel povinen zahrnout přemístění jeho ovládání do nové kabiny.
Výměna kabiny multikáry MULTICAR M25 4x2 zahrnuje:
•

nový skelet kabiny s galvanickou antikorozní úpravou včetně dveří,

• kompletní nové čalounění kabiny,
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•

kompletně nové, čalouněné, zasklené dveře, včetně zámků a klik,

•

výměnu skel, těsnění, oken a dveří,

•

kompletní elektroinstalace včetně vypínačů a
směrových světel, budíků a přístrojového panelu,

•

novou spínací skříňku a nový volant,

•

nová zrcátka včetně držáků,

•

akrylátový lak dle vzorníku RAL (zelená barva),

•

antikorozní nátěr podlahy, prahů a podběhů,

•

madlo pro nastupování, nášlapné lišty,

•

kompletní přečalo unění sedadel,

•

opravu topení.

spínačů,

světlometů,

Dodavatel poskytne záruku na výměnu kabiny v délce 24 měsíců, přičemž záruka
se nevztahuje na běžně opotřebitelné části a součásti kabiny (vlivy provozního
zatížení). Záruka se rovněž nevztahuje na práce spojené s udržováním a na závady
způsobené nesprávnou manipulací.
Splatnost faktury je 30 dní od předání kompletní zakázky bez vad a nedodělků.
Součástí předání musí být předávací protokol podepsaný oprávněnými osobami
obou stran.
Termín dodání: 8. 6. 2020
Předpokládaná hodnota: 180 000 Kč bez DPH 21 %
Cenová nabídka musí obsahovat veškeré náklady spojené s plněním veřejné
zakázky.
Pojištění dodavatele: 1 000 000 Kč

V Nymburce dne 12. 5. 2020
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Ing. Barbora Šimůnková

