Město Kraslice – nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice
Tel. 352 370 411 , E-mail sekret@meu.kraslice.cz

V Kraslicích dne 02. října 2014

Výzva k podání nabídky na VZMR na akci „Pořízení osobního automobilu“
I.

Identifikační údaje zadavatele, kontaktní údaje:

Název:

Město Kraslice zastoupené starostou Ing. Zdeňkem Brantlem

Kontaktní osoba:

Bc. Jitka Odehnalová, vedoucí odboru správních věcí, obecní živnostenský
úřad, tel. 352 370 416, e-mail: odehnalova@meu.kraslice.cz

Sídlo:

nám. 28. října 1438, Kraslice, PSČ 35801

IČ:

00259438

Vyzýváme Vás k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Pořízení osobního
automobilu“.
II.

Název a popis předmětu veřejné zakázky:

Název:

„Pořízení osobního automobilu“

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

550.000 Kč včetně DPH

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka osobního
automobilu střední třídy určeného pro potřeby starosty města podle níže uvedené technické
specifikace (Příloha č. 1).

III. Podmínky veřejné zakázky:
Místem plnění je zasedací místnost Městského úřadu Kraslice se sídlem nám. 28. října 1438, Kraslice.
Doba plnění:
-

předpokládané zahájení plnění: 10/2014
předpokládané ukončení plnění a předání a převzetí plnění je do max. 20.12.2014 (navrhne
uchazeč ve své nabídce).

IV. Lhůta a místo pro podání nabídek, způsob podání nabídek:
Lhůta pro podání nabídky je do 20. října 2014 do 16.00 hodin. Nabídky lze podat osobně
v pracovních dnech takto: pondělí a středa v době od 8.00 do 11.30 a od 12.00 do 17.00 hodin, úterý
a čtvrtek v době od 8.00 do 11.30 a od 12.00 do 15.00 hodin a v pátek v době od 8.00 do 11.30 a od

12.00 do 13.30 hodin v podatelně Městského úřadu Kraslice, nebo doporučeně prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb.
Nabídky budou v řádně uzavřené obálce s uvedením kontaktní zpáteční adresy uchazeče. Obálka
bude označena názvem veřejné zakázky „Pořízení osobního automobilu“.
Nabídky musí být předloženy uchazečem písemně v českém jazyce.
Součástí nabídky bude vyplněný formulář nabídky, čestné prohlášení a prokázání splnění
kvalifikačních předpokladů.
Adresa pro zasílání nebo osobní doručení nabídek: Město Kraslice, nám. 28. října 1438, 358 01
Kraslice.
Zadavatel nepřipouští předložení variantních nabídek. Každý uchazeč může podat pouze jednu
nabídku.
Vlastní sestavení nabídky:
-

krycí list nabídky dle Přílohy č. 2
podrobný popis předmětu plnění zakázky
doklady, kterými dodavatel prokazuje kvalifikaci (viz bod V.)
návrh smlouvy obsahující všechny podmínky plnění zakázky dle této zadávací dokumentace
(včetně obchodních a platebních podmínek)
kalkulaci nabídkové ceny

Vyplněné formuláře, návrh smlouvy a veškeré přiložené doklady a dokumenty je nutno opatřit
razítkem a podpisem oprávněné osoby.

V.

Požadavky na splnění kvalifikace dodavatelů:

Uchazeč je povinen prokázat splnění níže uvedené kvalifikace, která je předpokladem hodnocení
nabídek v tomto zadávacím řízení.
Veškeré doklady požadované k prokázání splnění kvalifikace musí být předloženy v originále nebo
v úředně ověřené kopii, ne starší 90 dnů ke dni podání nabídky. Je-li zadavatelem vyžadováno
prohlášení, musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče, v případě
podpisu jinou osobou musí být originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění k tomuto úkonu
opatřené ověřeným podpisem statutárního zástupce součástí dokladů, kterými uchazeč prokazuje
splnění kvalifikace. Nesplnění těchto podmínek posoudí zadavatel jako nesplnění kvalifikace
s následkem vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.
Uchazeč prokazuje splnění kvalifikačních kritérií čestným prohlášením (Příloha č. 3)
Uchazeč dále předloží:
-

platný výpis z obchodního rejstříku ne starší 90 dnů k datu podání nabídky
doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu zadávané zakázky, zejména doklad prokazující živnostenské oprávnění či licenci.

VI. Hodnotící kritéria pro zadání veřejné zakázky:
Nabídky budou hodnoceny na základě kritéria nejnižší nabídkové ceny.
Otevírání obálek s nabídkami je neveřejné.

VII. Požadavky na zpracování nabídkové ceny:

Uchazeč stanoví celkovou nabídkovou cenu v Kč, která bude včetně DPH. Je nutné uvést i nabídkovou
cenu bez DPH.

VIII. Další práva a podmínky vyhrazené zadavatelem:
- Zadavatel si vymiňuje právo kdykoliv zrušit zadávací řízení, a to bez sdělení důvodu zrušení
dodavatelům.
- Uchazeč nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v tomto zadávacím řízení.
- Nabídky se uchazečům nevracejí a zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace o zadání
veřejné zakázky.
- Uchazeč je vázán celým obsahem podané nabídky pro celou dobu běhu zadávací lhůty
stanovené na 90 kalendářních dnů.

S pozdravem

Ing. Zdeněk Brantl
starosta města Kraslice

Příloha č. 1
Technická specifikace
-

osobní automobil pětimístný do 3,5 tuny
barva metalická
interiér v tmavém provedení
motorizace min. 1,6/66 kW
poháněná přední náprava
palivo: nafta
manuální převodovka
pohon všech kol (4x4)
ESP včetně ABS, EBV, MSR, ASR, EDS, HBA, DSR, ESBS, posilovač řízení

Výbava:
-

automatická klimatizace
elektrické ovládání zpětných zrcátek
elektrické ovládání předních i zadních oken
palubní počítač
centrální zamykání s dálkovým ovládáním se dvěma sklopnými klíčky
mlhová světla
autorádio s RDS, CD, USB vstupem
disky z lehké slitiny + letní pneu včetně plnohodnotného rezervního kola z lehké slitiny s letní
pneumatikou stejného typu
4 ks zimních pneumatik s ocelovými disky a celoplošnými kryty kol
airbag řidiče, spolujezdce, airbagy boční, hlavové
přední mlhové světlomety
signalizace vzdálenosti při parkování min. vzadu
výškově nastavitelná sedadla vpředu
zamykání řadicí páky
gumové koberce vpředu, vzadu a v zavazadlovém prostoru
ochranné boční lišty dveří
lékárnička, tažné lano, výstražný trojúhelník, sada náhradních žárovek a pojistek, zvedák
vozu, klíč na kola

