Výzva k předložení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu
Zadavatel: Výchovný ústav a školní jídelna, Nová Role, Školní
sídlo: Školní 9, 362 25 Nová Role
IČ: 70844739
bankovní spojení: Česká národní banka, pob. Plzeň
č. účtu: 174-30433341/0710
zastoupený: Mgr. Janem Maturou, ředitelem, tel. 353 851 179
tel. + fax: 353 851 120, 353 851 179
e-mail: vu@novarole.cz
pověřený pracovník zadavatele: Mgr. Zdena Vukliševičová
Způsob zadání zakázky: výběrové řízení na zakázku malého rozsahu ve smyslu § 12 odst. 3 a podle
§ 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon).
Datum vyhlášení zakázky: 17. 7. 2009
Popis předmětu zakázky: veřejná zakázka na dodávku mikrobusu
s následujícím minimálním vybavením:

-

9 místný BUS – dlouhý rozvor – základní střecha
motor dieselový 2,0 CDTi
převodovka mechanická 6 stupňová
dvojitá lavice na místě spolujezdce
druhá řada sedadel – trojsedadlo vyjímatelná
třetí řada sedadel – trojsedadlo vyjímatelná
posuvné dveře s pevným oknem na pravé straně
zadní prosklené dveře výklopné
dětská pojistka dveří v prostoru pro cestující + otevírání zadních dveří
vyhřívané zadní okno
parkpilot vpředu a vzadu
přední okna elektricky ovládaná
ABS, ESP, 3. brzdové světlo
el. ovládaná a vyhřívaná zpětná zrcátka
automatický spínač světlometů
centrální zamykání s dálkovým ovládáním + náhradní klíč
rádio s navigačním systémem, 4 reproduktory
palubní počítač + CD
sada gumových koberců – přední + zadní
airbag 1 + 2
barva libovolná

Požadavek na specifikaci nabídkové ceny: Dodavatel je povinen uvést nabídkovou cenu jak bez
DPH, tak včetně DPH.
Předpokládaná cena zakázky: 800.000,- Kč včetně DPH
Místo dodání/převzetí plnění: Nová Role, Školní 9
Doba plnění (doba dodání): podpis kupní smlouvy do 31. 8. 2009
předání vozidla zadavateli do 30. 9. 2009
Platební podmínky: Zadavatel nebude poskytovat zálohu. Cenu za plnění uhradí zadavatel převodem
na bankovní účet dodavatele na základě faktury dodavatele, která bude vystavena nejdříve ve dni, kdy

dojde k předání vozidla zadavateli. Splatnost ceny musí být nejméně 14 dnů od doručení faktury
zadavateli, přičemž za dobu úhrady se považuje den, kdy byla daná částka odepsána z účtu zadavatele.
Faktura musí být vystavena jako daňový doklad v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. Nebude-li
faktura obsahovat tyto náležitosti, je zadavatel oprávněn fakturu vrátit dodavateli s požadavkem na
přepracování, aniž by se dostal do prodlení se zaplacením ceny.
Hodnotící kriteria: Základním hodnotícím kriteriem je ekonomická výhodnost nabídky.
Dílčí hodnotící kriteria a jejich váhy: výše nabídkové ceny vč. DPH
délka záruční doby

80 %
20 %

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace:
Dodavatel je povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1
zákona. Splnění základních kvalifikačních předpokladů se prokazuje (ve smyslu § 62 odst. 3 zákona)
čestným prohlášením.
Dodavatel je povinen prokázat splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona.
Doklady prokazující splnění kvalifikace je dodavatel povinen prokázat ve lhůtě k podávání nabídek.
Další podmínky: Dodavatel je povinen předložit spolu s nabídkou návrh kupní smlouvy (včetně na
nosiči dat – CD).
Lhůta a místo pro podávání nabídek: do 10. 8. 2009 do 14.00 hod. v sídle zadavatele,
v pracovních dnech od 8.00 do 15.00 hod.
v uzavřené obálce opatřené zpáteční adresou zájemce,
označené nápisem „mikrobus“ – NEOTEVÍRAT
V Nové Roli, dne 17.7.2009

Mgr. Jan Matura
ředitel

