Výzva k předložení nabídky
( zakázka malého rozsahu tj. do 2 mil. Kč bez DPH)
Zakázka malého rozsahu - název:
„DDŠ Býchory - Nákup devítimístného automobilu“
1. Identifikační údaje zadavatele
Zadavatel: Dětský domov se školou,základní škola a školní jídelna Býchory
IČ: 48665771
Sídlo: Býchory čp. 152, 280 02 Kolín
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Mgr.Aleš Bureš – ředitel,tel.321798625
Kontaktní osoba zadavatele: Hynek Tichý – hospodář tel. 321798630
E-mail: domov@domov-bychory.org
2. Předmět veřejné zakázky
Předmětem této zakázky je dodávka devítimístného automobilu a zajištění
souvisejících servisních služeb.
Předpokládaná hodnota VZ je 700.000,- Kč až 800 000,- Kč včetně DPH
3. Způsob zpracování a členění nabídkové ceny
Uvedená nabídková cena musí zahrnovat cenu dodávaného automobilu a cenu všech
požadovaných servisních služeb po dobu minimálně 4 let.
Cena bude uvedena v závazném návrhu kupní smlouvy, který je součástí této výzvy.
Cena bude členěna na cenu bez DPH, DPH a celkovou cenu včetně DPH.
4. Obchodní podmínky
Obchodní podmínky jsou specifikovány v závazném návrhu kupní smlouvy, který je přílohou
této výzvy. Návrh kupní smlouvy je pro uchazeče závazný a nemůže být měněn. Uchazeč
doplní pouze své identifikační údaje a cenu zakázky v požadovaném členění. Součástí kupní
smlouvy bude i uchazečem oceněný výkaz výměr. Uchazeč tento návrh kupní smlouvy
v předkládané nabídce opatří podpisem oprávněné osoby.
5. Technické podmínky
A) technické podmínky devítimístného automobilu jsou tyto:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nový 9-místný vůz
šestistupňová převodovka
diesel motor o objemu max.1968 ccm
výkon min. 103 kW
barva karoserie hnědá Toffee, metalický lak
potahové látky v šedé barvě
sedadla ve 2. a 3. řadě musí být sklopná do podlahy
vůz musí být min. s poloautomatickou klimatizací
výbava vozu musí obsahovat min. airbagy v kabině řidiče a spolujezdců
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•
•
•
•
•
•
•
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vůz musí být vybaven ESP a protiprokluzovým systémem
vůz musí mít signalizaci nezapnutých bezpečnostních pásů i pro cestující vzadu
vůz musí být vybaven autorádiem s CD MP3
volant řidiče musí být tříramenný a stavitelný ve 2 osách
všechna okna ve voze musí být elektricky ovladatelná s ochranou proti přiskřípnutí
vůz musí mít mlhové světlomety
sedadlo spolujezdce musí být sklopné do roviny pro přepravu dlouhých věcí
vůz musí být vybaven parkovacím asistentem vzadu
vůz musí mít tažné zařízení
vůz musí mít třetí brzdové světlo
vůz musí mít centrální zamykání s bezpečnostní pojistkou a dálkovým ovládáním
vůz musí mít asistenta pro rozjezd do kopce
vůz musí mít topení s prachovým a pylovým filtrem
vůz musí mít tažná oka vpředu i vzadu
vůz musí mít posuvné dveře v prostoru pro cestující vpravo
vůz musí mít automatický spínač světla
vůz musí mít nekuřáckou variantu – bez zapalovače a popelníku
vůz musí mít tepelně izolující tónovaná okna v kabině a prostoru pro cestující
vůz musí mít zadní dveře prosklené, výklopné a vyhřívané
vůz musí mít výškově nastavitelné opěrky hlavy
vůz musí mít lakované nárazníky v barvě vozu
vůz musí mít držák pro 4 jízdní kola pro zadní výklopné dveře
k vozu požadujeme dodání kompletní sady zimních pneumatik včetně plechových
disků a sezónní uskladňování nepoužívané sady kol v servise dodavatele
dodavatel musí poskytnout náhradní vozidlo v případě opravy
6. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Nabídka bude zpracována v českém jazyku.
Nabídka bude předložena v uzavřené neporušené obálce označené slovem NEOTVÍRAT a
názvem zakázky to je „DDŠ Býchory – Nákup devítimístného automobilu“.
Nabídky, které nebudou splňovat zadavatelem stanovené požadavky, nebo nebudou
obsahovat zadavatelem požadované náležitosti budou ze zadávacího řízení – průzkumu trhu
vyloučeny.
Obsah nabídky:
•
•

Návrh Kupní smlouvy podepsaný oprávněnou osobou
s přílohou, oceněným výkazem výměr (závazný návrh kupní
smlouvy je přílohou výzvy )
Čestné prohlášení a doklady prokazující kvalifikační
předpoklady (vzor čestného prohlášení je přílohou výzvy)

7. Hodnotící kritérium
Nabídka bude hodnocena podle jediného kritéria – výše nabídkové ceny včetně DPH.
Nabídky budou hodnoceny podle výše nabídkové ceny. Pořadí uchazečů bude stanoveno dle
výše nabídkových cen. Na prvním místě bude uchazeč, který předloží nabídku s nejnižší
nabídkovou cenou.
8. Termín a místo pro podání nabídek
Nabídky předkládejte na adresu zadavatele poštou či osobně do sekretariátu ředitele DDŠ
adresa viz výše. Osobně je možné nabídku předat v pracovní době, to je ve všedních dnech od
8.00 hodin do 15.00 hodin (10 dní).
Lhůta pro podání nabídek končí 10.12.2010 v 9.00 hodin.
9. Otevírání obálek s nabídkami
Otevírání obálek se koná 10.12. 2010 v 9.30 hodin v jídelně DDŠ. Otvírání obálek se může
zúčastnit jeden zástupce uchazeče, jehož nabídka byla zadavateli doručena ve lhůtě pro
podání nabídek.
10. Zadávací lhůta
Zadávací lhůta je stanovena na 2 měsíce od skončení lhůty pro podání nabídek.
11. Kvalifikační předpoklady
Základní kvalifikační předpoklady
Základní kvalifikační předpoklady uvedené v §53 odst. 1 písmeno a) až j) zákona
137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů prokáže uchazeč předložením čestného prohlášení
podepsaného osobou oprávněnou jednat za uchazeče nebo jeho jménem. Vzor čestného
prohlášení je v příloze této výzvy.
Profesní kvalifikační předpoklady
Profesní kvalifikační předpoklady uvedené v §54 písmeno a), b) zákona 137/2006 Sb.
ve znění zákona 179/2010 Sb., prokáže uchazeč předložením kopií dokladů prokazujících
splnění kvalifikace. Uchazeč, se kterým bude uzavřena smlouva, předloží před uzavřením
SOD originály či úředně ověřené kopie požadovaných dokladů.
Jedná se o tyto profesní kvalifikační předpoklady:
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán,
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské
oprávnění
12. Zrušení zadávacího řízení
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit toto zadávací řízení v případě:
a) ve stanovené lhůtě nebyly podány žádné nabídky;
b) z účasti v zadávacím řízení byli vyloučeni všichni uchazeči;

c) se po zahájení zadávacího řízení objeví potřeba opravy výzvy, která by měla vliv na
průběh zadávacího řízení (např. změna výše předpokládané hodnoty zakázky, zkrácení
termínu pro podání nabídek nebo změna obchodních podmínek);
d) vítězný uchazeč, popř. uchazeč, který se umístil jako druhý v pořadí, odmítl uzavřít
smlouvu nebo neposkytl zadavateli k jejímu uzavření řádnou součinnost;
e) odpadly důvody pro pokračování v zadávacím řízení v důsledku podstatné změny
okolností, které nastaly v době od zahájení zadávacího řízení a které zadavatel
s přihlédnutím ke všem okolnostem nemohl předvídat a ani je nezpůsobil;
f) v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které
nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval (např. pokud by
měla být hodnocena pouze jediná nabídka, což by vylučovalo možnost jejího
srovnání).
13. Dodatečné informace o zakázce
Dodatečné informace je dodavatel oprávněn požadovat pouze písemně na adrese
kontaktní osoby, nejpozději 5 dní před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

V Býchorech dne 30.11.2010
Mgr.Aleš Bureš
Ředitel DDŠ,ZŠ a ŠJ Býchory

Přílohy :
1) čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
2) závazný návrh kupní smlouvy
Příloha č.1
Vzor čestného prohlášení prokazujícího 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 devítimístného automobilu“
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

