Výchovný ústav, střední škola, internát a školní jídelna
Olešnice na Moravě
vyhlašuje v souladu s odst. 3, §12, zák.č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění
pozdějších předpisů znění (dále jen zákon) a na základě směrnice MŠMT č.j.2371/2009-14
obchodní soutěž výzvou více zájemcům k podání nabídky na dodávku
vozidla mikrobus
1. Zadavatel: Výchovný ústav, střední škola,internát a školní jídelna Olešnice na Moravě
Trpínská 317, PSČ 679 74, IČO: 62073079, zastoupené ing . Pavlem Adamcem ředitelem
tel.: 516463109. Příspěvková organizace.
2. Předmětem soutěže je podání cenové nabídky na dodávku devitimístného vozidla typ
mikrobus pro Výchovný ústav, střední školu,internát a školní jídelnu Olešnice. Podkladem
pro vypracování cenové nabídky je tato výzva.
3. Zadávacím podkladem je přiložený seznam vybavení vozidla.
4. Doba plnění: požadovaný termín dodání je do 15.11.2009.
5. Místo plnění: Olešnice na Moravě, Trpínská 317.
6. Způsob hodnocení nábídek. Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti
nabídky, což je výše nabídkové ceny a spotřeba paliva.
7. Obsahem nabídky budou:
a. identifikační údaje uchazeče
b. nabídková cena doložena cenami jednotlivých položek
c. termín dodání
d. záruční lhůta
e. předložení návrhu smlouvy o dodávce zboží
f. čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů uchazeče
8. Cenová nabídka bude zpracována jako cena pevná a nejvýše přípustná bez DPH, DPH a
cena celková vč.DPH.
9. Placení: Objednatel neposkytuje zálohu. Platba bude uskutečněna po dodání a převzetí
zboží. Faktura bude mít splatnost 14 dní.
10. Uchazeč předloží návrh smlouvy a písemné prohlášení, z něhož vyplývá, že je uchazeč
vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadavací lhůty, přičemž oba tyto
dokumenty musí být podepsány osobou oprávněnou jednat za uchazeče nebo jeho jménem.
Po odsouhlasení návrhu smlouvy právním oddělením MŠMT bude podepsána smlouva o
dodávce zboží.
11. Uchazeči podají své nabídky poštou nebo osobně v zajištěné obálce označené „Soutěž –
nákup vozidla“ a slovem NEOTEVÍRAT na adresu zadavatele uvedenou výše do rukou
ředitele školy a to nejpozději do pátku 18. 9. 2009 do 900 hod.
12. Zadávací lhůta je 7 kalendářních dní. V této lhůtě bude uchazečům oznámen výsledek
zadávacího řízení
13. Zadavatel si vyhrazuje právo:
- vyloučit nabídky, které nebudou splňovat zadavatelem stanovené požadavky nebo
nebudou obsahovat zadavatelem požadované náležitosti
- zrušit zadávací řízení

V Olešnici dne 7 .9.2009
.........................................
Ředitel školy

Příloha : Upřesnění požadavků vybavení vozidla
l/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/

klimatizace mechanická
4 zimní PNEU – komplet
potahy
přídavné topení do prostoru cestujících
mlhovky
automatické rozžíhání světel
mechanické zabezpečení vozu / požadavek pojišťovny /
radio

Seznam uchazečů :

CITROEN – CL Junior, s.r.o., nám. 9.května 2/a, 680 01 Boskovice
RENAULT – AUTECO BS, s.r.o., Komenského 9, 680 01 Boskovice
FORD – AUTOACTIVITY s.r.o., Poříčí 26, 678 01 Blansko

