Výzva k podání nabídek

Číslo zakázky

: 002

Název programu

: Obnova vozového parku

Rgistrační číslo projektu

: CZ 002

Název projektu

: Obnova vozového parku

Název zakázky

: Obnova vozového parku

Předmět zakázky

: Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku zboží

Datum vyhlášení zakázky

: 27.10.2010

Název/obch.fi zadavat.

: Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna Višňové

Sídlo zadavatele

: Zámek 1, 671 38 Višňové

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele :

Mgr.Zdenek Vichta, ředitel

IČ zadavatele

: 494 38 921

DIČ zadavatele

: Není plátce

Kontaktní osoba zadavatele

: Věra Stanislavová, hospodářka, tel.515 300 842

Lhůta pro podávání nabídek

: Počátek lhůty pro podání nabídek : 29.10.2010
Konec lhůty pro podání nabídek : 11.11.2010 do 10.hodin

Popis předmětu zakázky

: nákup 9ti místného vozidla

Model

: Transporter Kombi

Objem

: 2,0 BiTDI

Rozvor

: dlouhý rozvor 3400 mm

Převodovka

: 6stupňová

Palivo

: nafta/ diesel /

Barva

: bílá

Nadstandardní výbava

: rádio s CD –MP3 přehrávačem
centrální zamykání s bezpečn.pojistkou a dálkovým
ovládáním s možností uzavření zevnitř
přihřívač motoru
klimatizace s poloautomat.regulací s druhým výměníkem tepla
v prostoru pro cestující a s druhým výparníkem
2.řada sedadel v prostoru pro cestující , trojsedadlo sklopné

Servisní podmínky

: servisní interval vozu 30 000 km/2 roky

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč : 760.000 Kč bez DPH / cena včetně DPH 950.000 Kč /
Typ zakázky

: jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu, která není
zadávána podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Lhůta dodání

: do 12/2010

Místa dodání/převzetí nabídky

: nabídka se podává v písemné podobě, doporučenou poštou,
nebo osobně v zalepené obálce na adresu :
Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna Višňové
Zámek l, 671 38 Višňové

Na obálku napište text : „Obnova vozového parku ‐ NEOTEVÍRAT „
Hodnotící kritéria

:

Nejnižší nabídková cena bez DPH,dále cena s DPH

Požadavky na prokázání splnění základní a profesní kvalifikace dodavatele : doložit jejich splnění dle
§ 53 odst.1 písm. a/ až i/ zákona č.137/2006 Sb. Dále je nutné doložit : výpis z obchodního rejstříku
ne starší 90 kalend.dnů k poslednímu dni, v němž mohou být nabídky této výzvy předloženy, či
doklad o oprávnění k podnikání / výpis z živnostenského rejstříku či živnostenský list.
Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče : uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu.
Požadavek na písemnou formu nabídky : nabídka bude vyhotovena v listinné podobě, 1 x originál a
1x kopie, bude zpracována v českém jazyce, podepsána oprávněným zástupcem.
Zadavatel požaduje návrh kupní smlouvy.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení do uzavření smlouvy.
Obchodní podmínky : předmětem této smlouvy bude nákup automobilu vybrané značky, který je
schopen provozu v souladu s příslušnými platnými předpisy a normami, včetně předání návodů k
obsluze a údržbě v českém jazyce a zaškolení.
Platební podmínky : prodávající má právo vystavit kupujícímu daňový doklad – fakturu – až po
předání předmětu smlouvy a po zaškolení.
Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb..o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti
daňového dokladu, je kupující oprávněn ji zaslat ve lhůtě splatnost zpět prodávajícímu k doplnění,
aniž se dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného
doručení náležitě doplněné či opravené faktury.
Faktura je splatná do 14 dnů ode dne doručení faktury kupujícímu.
Kupující se zavazuje provést úhradu kupní ceny na číslo bankovního účtu, které bude uvedeno na
faktuře.
Vlastnické právo k předmětu smlouvy přechází na kupujícího dnem zaplacení kupní ceny.
Riziko odpovědnosti za škodu vzniklou na předmětu smlouvy přechází z prodávajícího na kupujícího
okamžikem, kdy kupující písemně potvrdí v místě plnění převzetí předmětu kupní smlouvy.
Automobil bude protokolárně předán v sídle kupujícího. Kupující potvrdí svým podpisem protokol o
převzetí vozidla.
Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu : smlouva s vybraným dodavatelem musí zavazovat
dodavatele, aby umožnil všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly objektu, z jehož prostředí
je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky.

Kontaktní osoba pro případ doplnění formuláře před jeho uveřejněním na www.msmt.cz
www.stránky ústavu Višňové : www.vuvisnove.cz
Jméno

Helena

Příjmení

Kulhánková

E‐mail

h.kulhankova@vuvisnove.cz

Telefon

515 300 833

Ve Višňovém dne 27.10.2010

Mgr.Zdenek Vichta‐ředitel

