Výzva k předložení nabídky
Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna, Obořiště 1
Vás vyzývá dle §12 zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění
k podání nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku.

1. Identifikační údaje o zadavateli
Název : Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna, Obořiště 1
Sídlo : 262 12 Obořiště č.p. 1
Zastoupený : ředitelem Mgr. Vladislavem Pletichou
IČ : 61100544
Telefon : 318586025
2. Předmět zakázky :
Název : VÚ Obořiště , zakoupení auta
Místo plnění : Obořiště
Termín dodání: nejpozději 31.10.2009
3. Vymezení předmětu zakázky :
Předmětem zakázky je dodávka automobilu pro VÚ Obořiště.
Přesný rozsah zakázky je specifikován v zadávací dokumentaci , která je přílohou této výzvy.
4. Údaje o poskytnutí zadávací dokumentace :
a) Místo poskytnutí zadávací dokumentace : Zadávací dokumentace je přílohou této výzvy.
b) Úhrada nákladů za zadávací dokumentaci : Dokumentace je poskytnuta bezplatně
5. Údaje pro podání nabídek
a) Termín podání nabídek 19.6.2009 do 10:00 hod
b) Adresa pro podání nabídek: Adresa zadavatele.
Poznámka : Nabídky podají uchazeči osobně nebo doporučeně poštou, v případě podání
nabídek poštou se za moment předání považuje převzetí zásilky adresátem.
6. Otevírání obálek s nabídkami
a) Termín otevírání obálek: 19.6.2009 od 12:00 hod.
b) Místo: adresa zadavatele – kancelář ředitele VÚ Obořiště
7. Požadavky na zpracování nabídky
Nabídka bude podána písemně v originále dle formálních, technických a smluvních požadavků
zadavatele. Nabídka, včetně veškerých požadovaných dokladů, bude potvrzena osobou k tomu
oprávněnou..
Součástí nabídky bude vyplněný krycí list, který je přílohou č. 1 této výzvy.
Nabídka musí obsahovat návrh kupní smlouvy opatřený podpisem osoby oprávněné k těmto úkonům.
Návrh kupní smlouvy musí obsahovat požadavky zadavatele na vlastnosti a vybavení automobilu
uvedené v zadávacích podmínkách.
Nesplnění kteréhokoliv požadavku zadavatele na vlastnosti a vybavení automobilu je důvodem
k vyloučení uchazeče ze soutěže.

8. Způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena bude stanovena jako cena pevná a maximální uvedená v členění bez DPH, DPH (%)
a včetně DPH.
9. Elektronické podání nabídky : nepřipouští se.
10. Požadavky na zabezpečení nabídky :
Nabídka bude podána v obálce, která bude na uzavření opatřena razítkem a podpisem uchazeče,
obálka bude označena nápisem „NEOTVÍRAT, SOUTĚŽ – VÚ Obořiště , zakoupení auta..
11. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů
Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 zák.č. 137/2006 Sb.
Uchazeč splní požadavky doložením těchto dokladů:
- výpis z obchodního rejstříku /právnické osoby/, ne starší než 90 dnů, kopie
- živnostenský list – kopie
12. Kritéria pro zadání zakázky : nejnižší nabídková cena
Jediným hodnotícím kriteriem je výše nabídkové ceny s DPH.
13. Zadavatelovo pracoviště, na něž se uchazeči mohou obrátit se svými námitkami při podezření
z porušení předpisů platných pro zadávací řízení je shodné s adresou zadavatele.
14. Další podmínky stanovené zadavatelem
a) Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, případně soutěž zrušit
bez udání důvodu
b) Náklady na vypracování nabídek zadavatel nehradí
c) Nabídky se uchazečům nebudou vracet
d) Zadavatel nepřipouští variantní řešení
e) Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o jednotlivých bodech smlouvy a upřesnit jejich
konečné znění – kromě údajů, které jsou kritériem pro výběr nejvýhodnější nabídky
g) V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče, nabídka musí obsahovat návrh smlouvy
podepsaný osobnou oprávněnou jednat jménem uchazeče či za uchazeče
h) Nabídka a doklady k nabídce musí být podány v českém jazyce nebo s úředně provedeným
překladem do českého jazyka

Obořiště 4.6.2009
Výchovný ústav,střední škola
a školní jídelna Obořiště 1
Mgr. Pleticha Vladislav
ředitel

Zadávací dokumentace
A) Požadavky zadavatele na vlastnosti a vybavení automobilu
- výkon motoru min. 85 kW - diesel
- pohon předních kol
- počet míst – 9 včetně řidiče
- gumová podlaha po celé ploše podlahy automobilu
- velikost nákladního prostoru za zadními sedadly – min. 1m3 při plném obsazení automobilu
- klimatizace
- autorádio včetně přehrávače CD
- mechanické zabezpečení řadicí páky
- tažné zařízení
- potahy na všechna sedadla automobilu
- zadní dveře dvoukřídlé
- vyhřívaná skla zadních dveří
- 4 zimní pneumatiky s ráfky
V nabídce musí být uvedeny min. 3 barevné odstíny, ve kterých je možno dodat automobil
v požadovaném termínu.
Nesplnění kteréhokoliv požadavku zadavatele na vlastnosti a vybavení automobilu je důvodem
k vyloučení uchazeče ze soutěže.

B) Ostatní údaje potřebné pro vyhotovení a podání nabídky jsou uvedeny ve výzvě
k podání nabídky.

Obořiště 4.6.2009
Výchovný ústav,střední škola
a školní jídelna Obořiště 1
Mgr. Pleticha Vladislav
ředitel

Příloha č. 1
Krycí list nabídky
Předmět nabídky :
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku - „VÚ Obořiště , zakoupení auta“
Základní údaje :
Zadavatel :
Sídlo :
IČ :
Tel .:
Statutární zástupce :

Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna Obořiště 1
262 12 Obořiště 1
61100544
318586025
Mgr. Pleticha Vladislav

Uchazeč :
Název :
Sídlo :
Tel.,fax :
Bankovní spojení :
IČ :
DIČ
Statutární zástupce :
Osoba oprávněná jednat uchazeče :
Nabídková cena :
Cena celkem bez DPH
Samostatně DPH
Cena celkem včetně DPH
Termín dodání ( nejpozdější):
Záruka :
Záruční doba v měsících :
.
Podpis oprávněné osoby

