VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA PŠOV PŠOV 1 – Podbořany 441 01
Tel. ředit: 415 211 297 , Mobil ředit.: 736 633 595,
Tel. ústředna: 415 214 615, e - mail: a.sava@seznam.cz, Fax: 415 211529, www.vupsov.cz

Věc: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce s názvem:
„VÚ a ŠJ PŠOV, Nákup nového osmimístného vozidla“
1. Zadavatel
Identifikační údaje zadavatele
I.
Název: Výchovný ústav a školní jídelna Pšov 1
II. Sídlo: Pšov 1, 441 01 Podbořany
III. IČO: 49123734
IV. Kontaktní osoba: PhDr. Sáva Arabadžiev, tel: 736633595
2. Specifikace druhu a předmětu zakázky
Ve smyslu ustanovení §12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů a v souladu se Směrnicí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. j. 2371/2009-14 ze dne 23. července
2009 (dále jen „Směrnice“), ve znění pozdějších dodatků, Vás vyzývám k předložení nabídek
k zakázce malého rozsahu na dodávku nového devítimístného vozidla.
Předmětem zakázky je nákup nového devítimístného vozidla s těmito parametry:
model:
objem:
verze:
palivo:
výbava:
termín dodání:

8 (osmi) místné
do 2000 ccm
L1H1
nafta (diesel)
airbag, ABS, posilovač řízení,
sada zimních kol
do 15. 12. 2010

3. Požadavek na způsob zpracování a členění nabídkové ceny
Nabídková cena musí být definována jako nejvýše přípustná, zadavatel nepřipouští
překročení nabídkové ceny v průběhu plnění veřejné zakázky.
Cena za obě vozidla bude uvedena v Kč a bude rozdělena na: cenu bez DPH
- DPH
- cenu včetně DPH.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je maximální a nepřekročitelná a činí 560 tis.
Kč bez DPH. Vyšší cenové nabídky nemůže a nebude zadavatel akceptovat.

4. Základní hodnotící kritérium
Zadavatel stanovil jako jediné hodnotící kritérium - nejnižší nabídkovou cenu vozidla
včetně DPH.
5. Termín a místo podání nabídek
Nabídku lze podat po celou dobu lhůty pro podání nabídek, nejpozději do 23. 11. 2010.
Nabídku lze podat osobně (v pracovní den v době od 7:00 hod. do 15:00 hod.) nebo
doporučeně poštou na adresu:
VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA PŠOV

PŠOV 1 – Podbořany 441 01

Za okamžik doručení nabídky je považováno datum a hodina převzetí obálky s nabídkou
odpovědným zaměstnancem zadavatele. V poslední den lhůty pro podání nabídek lze podat
nabídku do 10:00 hodin.
6. Termín a místo otevírání obálek s nabídkami
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 23. 11. 2010 v 10:3o hod. na adrese:
VÚ a ŠJ Pšov 1, Podbořany.
7. Délka zadávací lhůty
Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a je stanovena na
30 kalendářních dnů.
8. Požadavek na prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů
Základní kvalifikační předpoklady, které jsou uvedeny v § 53 odst. 1 písm. a) až j) zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, se prokazují
předložením čestného prohlášení, z něhož musí být zřejmé, že uchazeč tyto základní
kvalifikační předpoklady splňuje, a které musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat za
uchazeče nebo jeho jménem. Uchazeč může využít vzoru čestného prohlášení, jež je
přílohou č. 1 této výzvy.
9. Požadavek na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč tím, že s nabídkou předloží:
a) originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku, či výpisu z jiné
obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, přičemž výpis z obchodního rejstříku nesmí být k
poslednímu dni lhůty pro podání nabídky starší 90 kalendářních dnů. Pokud uchazeč
nemá povinnost být zapsán a není zapsán v obchodním rejstříku, či v jiné obdobné evidenci,
uvede tuto skutečnost v čestném prohlášení. Uchazeč může využít vzoru čestného prohlášení,
jež je přílohou č. 2 výzvy.

b) originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu o oprávnění k podnikání podle
zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména
dokladu prokazujícím příslušné živnostenské oprávnění či licenci (např. výpis
z živnostenského rejstříku).
10. Požadavek na předložení návrhu kupní smlouvy
Návrh kupní smlouvy musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče nebo jeho
jménem. Závazné požadavky zadavatele na obsah návrhu smlouvy (vzor kupní smlouvy)
tvoří přílohu č. 3 výzvy.
Uchazeč není oprávněn činit změny či doplnění těchto závazných požadavků zadavatele,
vyjma údajů, u nichž vyplývá z obsahu těchto závazných požadavků povinnost jejich doplnění
(žlutě označené pasáže).
11. Požadavky na předložení nabídky
Všechny části nabídky budou předloženy v uzavřené a neporušené obálce, která bude na
přelepu opatřena razítky a zřetelně označena slovem NEOTVÍRAT – „Veřejná zakázka
malého rozsahu na dodávku – Nákup nového devítimístného vozidla“.
Nabídka bude předložena ve dvou vyhotoveních (v jednom originále a jedné kopii),
v písemné podobě, v českém jazyce.
Nabídky doporučujeme zpracovat v tomto členění:
a) Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů podle odst. 8
této výzvy;
b) Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle odst. 9
této výzvy;
c) Nabídka - specifikace předmětu veřejné zakázky v souladu s odst. 2 této výzvy a
celková nabídková cena v souladu s odst. 3 této výzvy (bude také přílohou smlouvy);
d) Návrh kupní smlouvy v souladu s odst. 10 a přílohou č. 3 této výzvy.

12. Práva zadavatele
Ze zadávacího řízení budou vyloučeny ty nabídky, které nebudou splňovat zadavatelem
stanovené požadavky nebo nebudou obsahovat zadavatelem požadované náležitostí.
Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit,
případně vyjasnit informace deklarované uchazeči v nabídkách.
Nabídky uchazečům nebudou vráceny.
Zadavatel nepřiznává uchazečům nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím
řízení.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení.

13. Přílohy
Příloha č. 1 - Vzor čestného prohlášení, prokazujícího splnění základních kvalifikačních
předpokladů;
Příloha č. 2 - Vzor čestného prohlášení uchazeče o splnění profesních kvalifikačních
předpokladů dle bodu 9 písm. a) výzvy;
Příloha č. 3 – Závazné požadavky zadavatele na obsah návrhu smlouvy (vzor kupní smlouvy);

V Pšově: dne 04. 11. 2010

PhDr. Arabadžiev Sáva - ředitel

Příloha č. 1
Čestné prohlášení prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů
uvedených v § 53 odst. 1 písm. a) až j) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Jako uchazeč o veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Nákup nového
devítimístného vozidla“ prohlašuji, že splňuji základní kvalifikační předpoklady
uvedené v § 53 odst. 1 písm. a) až j) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

V …………….. dne ……………

…………………………………………………
podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče nebo jeho jménem

Příloha č. 2
Čestné prohlášení uchazeče o splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle
bodu 9 písm. a) výzvy
Tímto čestně prohlašuji, že níže uvedený uchazeč,
Název uchazeče (vč. právní formy)
Sídlo / místo podnikání
IČ
DIČ

nemá povinnost být a není zapsán v obchodním rejstříku, či v jiné obdobné evidenci.

...................................................................................................................
Jméno, příjmení a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče

Příloha č. 3

Závazné požadavky zadavatele na obsah návrhu smlouvy
(vzor kupní smlouvy)
KUPNÍ SMLOUVA
uzavřená podle ustanovení § 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
I.
Smluvní strany
1. Kupující: Výchovný ústav a školní jídelna Pšov 1
sídlo: Pšov 1, 441 01 Podbořany
IČO: 49123734
jednající: PhDr. Sáva Arabadžiev, ředitel
tel: 736633595
2. Prodávající:
sídlo:
IČ :
DIČ:
zapsaný: v obchodním rejstříku, vedeném oddíl , vložka
jednající:
bankovní spojení:
, č. ú.:
II.
Předmět smlouvy a cena
1. Předmětem této smlouvy je nákup nového devítimístného automobilu značky
(dále jen
„zboží“), který je schopen provozu v souladu s příslušnými platnými předpisy a normami,
včetně předání návodů k obsluze a údržbě v českém jazyce a zaškolení dle čl. IV odst. 5
této smlouvy.
2. Bližší specifikace zboží a ceny za zboží je uvedena v nabídce prodávajícího, která je
nedílnou součástí této smlouvy, jako její Příloha č. 1.
3. Na základě této smlouvy se prodávající zavazuje dodat kupujícímu zboží a převést na něj
vlastnické právo ke zboží, za podmínek dohodnutých v dalších ustanoveních této
smlouvy. Kupující se zavazuje zboží bez vad předané převzít a zaplatit za něj
prodávajícímu kupní cenu, specifikovanou v odst. 4, na základě dohodnutých podmínek.
4. Celková cena za zboží bez DPH je ,- Kč, celková výše DPH je
zboží s DPH je ,- Kč (slovy:
korun českých).

,- Kč a celková cena za

5. Smluvní strany se dohodly, že místem plnění bude sídlo kupujícího.

III.
Platební podmínky
1. Prodávající má právo vystavit kupujícímu daňový doklad - fakturu až po předání zboží
včetně příslušenství a dokladů, specifikovaných v čl. VI této smlouvy a po zaškolení
kupujícího.
2. Faktura musí mít všechny náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a údaje dle § 13a zákona č.
513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura
nebude obsahovat předepsané náležitosti, je kupující oprávněn ji zaslat ve lhůtě splatnosti
zpět prodávajícímu k doplnění, aniž se dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti
počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury.
3. Faktura je splatná do 14 dnů ode dne doručení faktury kupujícímu. Za den úhrady se
považuje den, kdy byla fakturovaná částka odepsána z účtu kupujícího.
4. Kupující se zavazuje provést úhradu kupní ceny bezhotovostním převodem na účet
prodávajícího. Číslo bankovního účtu bude uvedeno na faktuře.
IV.
Dodání zboží
1. Prodávající je vlastníkem zboží a nese nebezpečí škody na zboží. Nebezpečí škody na
zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem, kdy kupující písemně potvrdí
v místě plnění převzetí zboží. Dnem převzetí zboží nabývá kupující vlastnické právo ke
zboží.
2. Prodávající se zavazuje dodat zboží nejpozději do 15. 12. 2010.
3. Zboží bude protokolárně předáno na místě stanoveném v článku II. odst. 5 této smlouvy.
Kupující potvrdí svým podpisem protokol o převzetí zboží.
4. Kupující se zavazuje převzít zboží bez vad do 10 dnů ode dne doručení výzvy k převzetí,
po uplynutí této lhůty je kupující s převzetím zboží v prodlení. Kupující je oprávněn
odmítnout převzetí zboží, pokud se na něm budou vyskytovat v okamžiku předání vady.
Zboží se považuje za dodané a závazek prodávajícího dodat zboží je splněn až okamžikem
převzetí zboží kupujícím bez vad.
5. Při předání zboží je prodávající kupujícímu předvede v silničním provozu, čímž prokáže
bezchybnost, kompletnost a způsobilost zboží k provozu. Současně prodávající provede
průkazné zaškolení kupujícím určených pracovníků pro obsluhu a údržbu zboží, a to
zdarma.
V.
Záruka a servisní podmínky
1. Záruční a servisní podmínky se řídí podmínkami vydanými výrobcem či importérem
uvedenými v servisní dokumentaci ke zboží.

2. Prodávající odpovídá za vady zjevné, skryté i právní, které má zboží v době jeho předání
kupujícímu a dále za ty, které se na zboží vyskytnou v záruční době dle odst. 1.
VI.
Průvodní doklady
Spolu s předáním zboží předá prodávající kupujícímu:
- návod na obsluhu a údržbu v českém jazyce, a to včetně příslušenství;
- doklady nutné k řádnému užívání a provozu vozidla na pozemních komunikacích;
- servisní knížku.
VII.
Sankce
1. Kupující má právo požadovat na prodávajícím při nedodržení termínu předání zboží
smluvní pokutu, a to ve výši 0,5 % z celkové ceny bez DPH za každý započatý den
prodlení.
2. Prodávající má právo požadovat na kupujícím při nedodržení termínu splatnosti faktury
zákonný úrok z prodlení.
VIII.
Závěrečná ustanovení
1. Obě smluvní strany prohlašují, že se s touto smlouvou podrobně seznámily, že souhlasí
s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a
svobodné vůle a při uzavírání smlouvy nejednaly v tísni.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných a oběma stranami podepsaných
dodatků.
4. Smlouva obsahuje 3 strany textu + 1 přílohu (nabídka prodávajícího) a je vyhotovena ve
třech stejnopisech, z nichž kupující obdrží dvě vyhotovení a prodávající jedno.

V Pšově dne:

__________________________
za kupujícího
PhDr. Sáva Arabadžiev, ředitel

V

dne:

___________________________
za prodávajícího

V případě souhlasu návrhu smlouvy, lze zaslat výše uvedený návrh v elektr. podobě

