V Moravském Krumlově dne 30.11.2010

Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU
9-místného automobilu
VÚDDŠ,SŠ, ZŚ A ŠJ MOR.KRUMLOV-„ROZŠÍŘENÍ VOZOVÉHO PARKU“
Zadavatel:
se sídlem:
zastoupený:
IČO:
bankovní spojení:
číslo účtu:
telefon:
mail:

Výchovný ústav, dětský domov se školou, střední škola, základní
škola a školní jídelna
Nádražní 698, 672 01 Moravský Krumlov
Mgr. Janem Košíčkem, ředitelem
494 38 905
KB Moravský Krumlov
19-5083210267/0100
731654207
kosicekjan@seznam.cz
vyzývá

zájemce k předložení nejvhodnější nabídky na výše uvedenou zakázku.
Tato výzva spadá režimem do § 12 odst. 3, zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb.
v platném znění!

Obsah podmínek výzvy:
1. Vymezení zadání
Vítězný uchazeč zadavateli prodá nový 9-místní automobil minimálně s těmito parametry:
- dieselový motor min. výkon 100 kW
- max. spotřeba 10 l/100 km
- mechanická uzávěrka diferenciálu
- pohon na 4 kola
- 6stupňový převodovka
- systémy ABS, ESP, BAS, ASR, EBV
- airbag řidiče i dvousedadlo spolujezdce
- klimatizace i do prostoru pro cestující
- komfortní trojsedadlo v druhé a třetí řadě
- posuvné dveře za spolujezdcem
- posilovač řízení
- dálkové centrální zamykání
- palubní počítač
2. Místo a doba plnění zakázky:
Předmět zakázky bude zadavateli předán nejpozději v 12/2010
3. Nabídková cena a platební podmínky:
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Cena bude uvedena s DPH a bez DPH
Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná. Zadavatel nepřipouští překročení
nabídkové ceny.
4. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů uchazeče:
a) Dodavatel prokáže formou čestného prohlášení splnění základních kvalifikačních
předpokladů dle § 53 zák. č. 137/2006 Sb. v platném znění.
5. Administrativní požadavky
Nabídka bude doručena do 15.12.2010 do 12.00 hod.
Nabídka bude vypracována v českém jazyce.
Nabídka bude řádně podepsána zástupcem uchazeče, který je oprávněn za uchazeče
jednat.
Společně s nabídkou budou doloženy kvalifikační předpoklady podle odst. 4 této výzvy.
6. Způsob hodnocení nabídek:
Nabídky budou hodnoceny 3 člennou komisí na základě nejnižší cenové nabídky bez
DPH!!!
7. Další podmínky výzvy:
Zadavatel si vyhrazuje právo
a) Odmítnout všechny předložené nabídky
b) Podmínky výzvy upravit
c) Výzvu zrušit i bez udání důvodů
d) Nevracet uchazečům podané nabídky
e) Jednat o smlouvě
f) Neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem
Nedodržení obsahu nabídky a stanoveného způsobu prokazování skutečností uvedených
v této výzvě je důvodem k vyřazení nabídky z dalšího posuzování
8.Další podmínky:
Uchazečům nenáleží žádná odměna ani úhrada nákladů, které vynaložil v souvislosti se
zpracováním nabídky.
9. Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, upřesnit nebo doplnit podmínky
nabídky,neakceptovat nabídky v plném rozsahu, odmítnout všechny nabídky, neuzavřít
smlouvu, případně smlouvu zrušit.
10. Informace výsledku výběrového řízení
Uchazeči budou o výsledku výběrového řízení informováni písemně.
Obálku opatřete nápisem:

Neotevírat – veřejná zakázka malého rozsahu
VÚDDŠ,SŠ, ZŚ A ŠJ MOR.KRUMLOV-„ROZŠÍŘENÍ VOZOVÉHO PARKU“
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S pozdravem

Mgr. Jan Košíček, ředitel

3

