Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené
757 01 Valašské Meziříčí, Vsetínská 454
___________________________________________________________
Výzva k předložení nabídky
Předmět nabídky:
Obnova vozového parku - 9 místný automobil
PODMÍNKY VÝZVY:
Specifikace předmětu zakázky:
Předmětem výzvy k podání nabídky je provedení výběru nejvýhodnějšího dodavatele na
nákup 9 místného automobilu ( nového ), dle níže uvedených technických parametrů vozidla.
Požadavek na technické parametry vozidla:
- 9 místný automobil
- Motor: od 1,9 TDI
- Převodovka: manuální
- Výbava: sériová výbava
- Multifunkční ukazatel (palubní počítač)
- Klimatizace s mechanickou regulací v kabině řidiče a 2. výměník topení
v prostoru pro cestující a ložném prostoru
- ABS, posilovač řízení, denní svícení
Termíny plnění:
Maximální dokončení a předání dodávky : do 18.12.2010
Místo plnění:
Mateřská škola, základní škola a střední škola pro postižené
Vsetínská 454
757 01 Valašské Meziříčí
Způsob hodnocení nabídek:
Nabídkové ceny budou hodnoceny dle dvou kritérií, 80 % cena vozu včetně DPH, 20%
výbava vozu
Způsob zpracování nabídkové ceny, platební podmínky
Výše nabídkové ceny, bude uvedena ve skladbě : bez DPH, samostatně DPH 20% a
včetně DPH ( tato cena bude považována za nejvýše přípustnou )
Splatnost faktury bude do 30 dnů od doručení, bez možnosti poskytnutí zálohové platby
Lhůta pro podání nabídky:
Lhůta pro podání nabídky je do 9.12.2010 do 10.00 hod. na adrese zadavatele.
Způsob zpracování a lhůty podání nabídek:
1) Nabídky mohou být doručeny poštou nebo osobně na adrese zadavatele v poslední den
výzvy do 10.00 hod.

2) Doručení nabídek požaduje zadavatel v uzavřených obálkách, opatřených na uzavření
razítky a podpisy uchazečů a označených zřetelně : Výzva – neotvírat cenová nabídka na
nákup 9 místného automobilu.
3) Nabídka bude předložena v českém jazyce.
4) Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů:
Uchazeči prokazují kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 písm. a) až j) zák. 137/2006 Sb.
o veřejných zakázkách v platném znění.
4.1 základní kvalifikační předpoklady
Čestné 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 výzvy.
4.2 profesní kvalifikační předpoklady
a) originál nebo úředně ověřená kopie 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 ověřená kopie 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)
5) Nabídka bude obsahovat návrh kupní smlouvy, která je přílohou č. 3.
Návrh kupní smlouvy musí být prodávajícím doplněn závaznými předepsanými údaji .
Obálky budou otevřeny 9. 12. 2010 v 13.00 hod v pracovně ředitele zadavatele.
Práva zadavatele:
1. zadavatel nepřipouští do konce lhůty pro podání nabídek zveřejnění jmen a adres
účastníků výzvy zájemcům
2. zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění, doplnění podmínek ZD
3. účastník je seznámen s tím, že účastí ve výzvě mu nevzniká právo na jakoukoli úhradu
výdajů spojených s účastí ve výzvě
4. zadavatel si vyhrazuje právo kdykoli zadávací řízení zrušit ,neuzavřít smlouvu se
žádným uchazečem

Mgr. Antonín Liebel, v.r.
Ve Valašském Meziříčí, 30.11.2010
IČ 00843598, Telefon: 571 622 503 Fax: 571 622 503

Příloha č. 1
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Jako uchazeč o veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Obnova vozového parku - 9
místný automobil“
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 4.2 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 jiné obdobné
evidenci.
……………………………………………………………..
jméno, příjmení a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče

Příloha. 3
Návrh kupní smlouvy

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená podle ustanovení §409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník,
v platném znění.
I.
Smluvní strany
Prodávající:

IČ:
DIČ:
bankovní spojení: …………………. , č.ú. …………………………..
Zapsán v obchodním rejstříku …………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
Zastoupený:

Kupující:
Mateřská škola,základní škola a střední škola pro sluchově postižené
Vsetínská454
757 14 Valašské Meziříčí
IČ: 00843598
DIČ : CZ00843598
Zastoupený: ředitelem Mgr. Antonínem Liebelem
II.
Předmět smlouvy a cena dodávky
1. Předmětem této smlouvy je nákup nového automobilu 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.
2. Celková cena za automobil bez DPH je………Kč, celková výše DPH 20% je……...Kč
a celková cena za automobil s DPH je ………..Kč ( slovy:…………………………………..)
3. Bližší specifikace předmětu smlouvy a ceny je obsažena v cenové nabídce
prodávajícího, která je nedílnou součástí této smlouvy, jako její Příloha č. 1.

4. Na základě této kupní smlouvy se prodávající zavazuje prodat kupujícímu výše
uvedený automobil, za podmínek dohodnutých v dalších ustanoveních této smlouvy a
kupující se zavazuje tento automobil převzít a zaplatit kupní cenu, na základě dohodnutých
podmínek.
5. Smluvní strany se dohodly, že místem plnění bude:…………………………………..
III.
Platební podmínky a vlastnické právo
1. Prodávající má právo vystavit kupujícímu daňový doklad – fakturu až po předání
předmětu smlouvy a po zaškolení.
2. 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 splatnosti
zpět prodávajícímu k doplnění, aniž se dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti
počíná běžet znovu od opětovaného doručení náležitě doplněné či opravené faktury.
3. Faktura je splatná do 30 dnů ode dne doručení faktury kupujícímu.
4. Kupující se zavazuje provést úhradu kupní ceny na číslo bankovního účtu, které bude
uvedeno na faktuře.
5. Vlastnické právo k předmětu smlouvy přechází na kupujícího dnem zaplacení kupní
ceny.
6. 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.
7. Prodávající se zavazuje na základě objednávky kupujícího, uskutečnit předání
automobilu do 18.12.2010.
8. Automobil bude protokolárně předán na místě stanoveném v článku II. Odst. 5 této
smlouvy. Kupující potvrdí svým podpisem protokol o převzetí automobilu.
9. Kupující se zavazuje převzít automobil do 7 dnů ode dne doručení výzvy k převzetí, po
uplynutí této lhůty je s převzetím v prodlení.
10. Při předání automobilu jej prodávající kupujícímu předvede v silničním provozu, čímž
prokáže bezchybnost, kompletnost a způsobilost automobilu k provozu. Současně prodávající
provede průkazné zaškolení kupujícím určených pracovníků pro obsluhu a údržbu vozidla, a
to zdarma.

IV.
Záruční a servisní podmínky
Záruční a servisní podmínky se řídí podmínkami vydanými výrobcem či importérem
uvedenými v servisní dokumentaci k vozidlu.
V.
Průvodní doklady
Spolu s automobilem předá prodávající kupujícímu:
- návod na obsluhu a údržbu v českém jazyce, a to včetně příslušenství
- další doklady nutné k provozu vozidla na pozemních komunikacích
- servisní knížku

VI.
Sankce
1. Kupující má právo požadovat na prodávajícím při nedodržení termínu předání předmětu
smlouvy smluvní pokutu, a to ve výši 0,05% z celkové ceny bez DPH za každý započatý den
prodlení.

VII.
Závěrečná ustanovení
1. Obě smluvní strany prohlašují, že se s touto kupní smlouvou podrobně seznámily a při
uzavírání smlouvy nejednaly v tísni.
2.Tato kupní smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Smlouva obsahuje 3 strany textu + 1 příloha a je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech,
z nichž kupující obdrží tři vyhotovení a prodávající jedno.
4. Smlouvu lze změnit pouze formou písemného a oběma stranami podepsaného dodatku.

Ve
Prodávající:

Kupující:

