Výzva k podání nabídky na dodávku:
„Zařízení pro měření údajů vzduchu a půdy k projektu Udržitelnost
hospodaření v Krajině“

Název zakázky:
Název:
IČ :
Osoby oprávněné za
zadavatele jednat:
Kontaktní osoba:
Kontakt:
1.

Zařízení pro měření údajů vzduchu a půdy k projektu Udržitelnost
hospodaření v Krajině
Zadavatel
ZERA – Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s.
70851131
Ing. Květuše Hejátková
Jitka Schellová
Jitka Schellová
724 082 737, schellova@zeraagency.eu

Vymezení předmětu zakázky a její technická specifikace

Zařízení pro měření teploty vzduchu
Univerzální datalloger, s možností připojení ke srážkoměrné stanici k využitím
k dlouhodobým měřením teploty a vzduchu, vstupy analogové, výstupy digitální, napájení
tužkové baterie, možnost připojení GPRS modem k dálkovému přenosu dat.
Zařízení pro měření teploty půdy
Čidlo pro měření teploty půdy v různých hloubkách, vodotěsný, přesnost +- 0,3st. C., od 50st. do 70st. C, možnost propojení s dataloggerem,
Zařízení pro měření vlhkosti půdy, srážek
Zařízení pro měření vlhkosti všech druhů půd, možnost připojení k dataloggeru, vodotěsný,
teplotně stabilní,
Aktuální měření teploty vzduchu a půdy
Teplotní senzor pro rychlé měření teploty, možnost k připojení k dataloggeru, rozsah teplot
- 40st. – 50st. C, přesnost +-0,5st. C
Sada lysimetrů – sondy s keramickým tělískem
Vzorkovač vlhkosti s keramickými pohárky pro trvalou instalaci do půdy, délky vzorkovačů
30,60,90,120,150cm, vakuová pumpička, syntetický písek, vzorkovací skleničky, odsávací
hadička,

PŘEDPOKLÁDANÁ CENA DODÁVKY: 149. 000 Kč bez DP
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Náležitosti nabídky


Nabídka bude předložena v českém jazyce, v jednom vyhotovení a to v písemné
formě. Nabídky lze překládat osobně nebo poštou na adresu zadavatele: ZERA –
Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s., Podhradí 1022, 675 71 Náměšť
nad Oslavou.



Nabídková cena bude uvedena v CZK a ve členění:nabídková cena bez DPH, dále jen
DPH,a nabídková cena včetně DPH. Sazba DPH 20 %.



Součástí nabídky bude seznam minimálně 3 referencí ve výši min 100.000 Kč bez
DPH uskutečněné za předchozí 2 roky (počítáno k datu podání nabídky)



Platební podmínky: Zadavatel nebude poskytovat zálohy.



Nabídka nebude obsahovat přepisy ani opravy, které by mohly zadavatele uvést omyl.
Nabídka bude předložena v uzavřené obálce označené „Neotevírat – soutěž Zařízení
pro měření údajů vzduchu a půdy k projektu Udržitelnost hospodaření v Krajině“



Lhůta pro podání nabídky končí dne 23. 11.2011 v 10:00

Způsob hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny z hlediska nabídkové ceny.


100 % – cena bez DPH.

Další ustanovení





Nabídky, které nesplní podmínky uvedené v „Náležitostech nabídky“, budou
z hodnocení vyřazeny.
Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnutí všech nabídek, právo změnit nebo zrušit
soutěž a právo možnosti neuzavření smlouvy se žádným z uchazečů.
Žádný z uchazečů nemá ani ve výše uvedených případech nárok na náhradu nákladů
spojených s vypracováním a podáním nabídky.
Námitky proti výsledku zakázky musí být doručeny zadavateli nejpozději do 5 dnů
ode dne oznámení o přidělení zakázky. Po uzavření smlouvy nelze námitky podat.

V Náměšti nad Oslavou dne 1. listopadu. 2011

Ing. Květuše Hejátková
Předseda správní rady
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