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Věc: Oprava výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku k nákupu mikrobusu 

 

 

Zadavatel:  Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Načeradec 1 

                   257 08 Načeradec 1 

                  IČO: 61 66 46 42 

                  Tel: 317 852 233 

 

Zastoupený:   Jan Kudrna – ředitel 

 

 

Předmět zakázky:   zůstává 

 

 

Doba realizace:   zůstává 

Předpokládaná cena:   630 000Kč (bez DPH), tato částka nesmí být překročena 

Požadavek na specifikaci nabídkové ceny:  zůstává 

 

 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:   

Zadavatel nepřipouští variantní řešení. Nabídka bude zpracována v českém jazyce. 

 

 

Požadavek na prokázání splnění kvalifikace: 

Dodavatel je povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle  

§53 zák. 137/2006 Sb. a splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle §54 zák. 137/2006 Sb. 

 

 

Způsob prokázání základních kvalifikačních předpokladů: 

Prokáže se čestným prohlášením, z jehož obsahu bude patrné splnění základních kvalifikačních 

předpokladů dle §53 odst.1 písm. a) až i)  zák.137/2006 Sb. (Vzor je přiložen jako příloha) 

 

Způsob prokázání profesních kvalifikačních předpokladů: 

Prokáže se Výpisem z obchodního rejstříku nebo z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, např. 

ze živnostenského rejstříku. Nesmí být starší 90 dnů. 

Doklady prokazující splnění kvalifikace je třeba dodat ve lhůtě k podávání nabídek. 

 

 

Kupní smlouva:  Nabídka musí obsahovat návrh smlouvy a písemné prohlášení uchazeče, z něhož 

vyplývá, že je uchazeč vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty. Oba 

dokumenty musí být podepsány osobou oprávněnou jednat za uchazeče. 

 

Hodnotícím kritériem bude výše celkové nabídkové ceny včetně DPH. 
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Zadávací lhůta:  Začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení 

oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, vítěznému uchazeči se prodlužuje do doby 

uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení  Stanovuje se na dobu 90 dní. 

 

Termín a místo podání nabídek:  Lhůta pro podání nabídky je do 24.8.2009 do 10:00hod. na adrese 

zadavatele. Nabídka bude v uzavřené a neporušené obálce opatřené razítkem zájemce a označené 

nápisem „Mikrobus – neotvírat“ 

 

Termín a místo otevírání obálek s nabídkami: 

Otevírání obálek proběhne dne 24.8.2009 v 10:30hod na adrese zadavatele. 

 

Práva zadavatele:  Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu navržené smlouvy. 

Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení zakázky zrušit. 

Zadavatel nebude poskytovat zálohu. 

Zájemci nenáleží žádná náhrada nákladů, které vynaložil na účast v této výzvě. 

 

Upozornění:  Ze zadávacího řízení budou vyloučeny nabídky, které nebudou splňovat zadavatelem 

stanovené požadavky nebo nebudou obsahovat zadavatelem požadované náležitosti. 

 

 

 

S pozdravem                                                                                   Jan Kudrna 

                                                                                                       ředitel 

 

 

V Načeradci 10.8.2009 


