Výzva k podání nabídek
Číslo zakázky
Název programu

: Obnova vozového parku

Rgistrační číslo projektu

: CZ. 012010

Název projektu

: Obnova vozového parku

Název zakázky

: Obnova vozového parku‐nákup osobního vozu

Předmět zakázky

: Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku zboží

Datum vyhlášení zakázky

: 26.05.2010

Název/obch.fi zadavat.

: Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna Višňové

Sídlo zadavatele

: Zámek l, 671 38 Višňové

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele :

Mgr.Zdenek Vichta, ředitel

IČ zadavatele

: 494 38 921

DIČ zadavatele

: Není plátce

Kontaktní osoba zadavatele

: Věra Stanislavová, hospodářka, tel.515 300 842

Lhůta pro podávání nabídek

: Počátek lhůty pro podání nabídek : 28.05.2010
Konec lhůty pro podání nabídek : 08.06.2010 do 10.hodin

Popis předmětu zakázky

: Osobní vůz Škoda Octavia Combi Tour „ TRUMF“ 1,9TDI

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč : 295.833 Kč bez DPH/cena včetně DPH 355.000 Kč/
Typ zakázky

: Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu, která není
zadávána podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
ve znění pozdějších předpisů.

Lhůta dodání

: Předpoklad 06/2010

Místa dodání/převzetí nabídky

: Nabídka se podává v písemné podobě, doporučenou poštou,
nebo osobně v zalepené obálce na adresu :
Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna Višňové
Zámek l, 671 38 Višňové
Na obálku napište text „Obnova vozového parku‐NEOTEVÍRAT

Hodnotící kritéria

:

Nejnižší nabídková cena bez DPH,dále cena s DPH

Požadavky na prokázání splnění základní a profesní kvalifikace dodavatele : doložit jejich splnění
dle § 53 odst.1 písm.a/ až i/ zákona č.137/2006 Sb., dále doložit
výpis z obchodního rejstříku –ne starší 3 měsíce, či doklad o
oprávnění k podnikání /výpis z živn.rejstříku či živnostenský list.
Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče : Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu.

Požadavek na písemnou formu nabídky : Nabídka bude vyhotovena v listinné podobě, 1x originál a
1x kopie, bude zpracována v českém jazyce, podepsána
oprávněným zástupcem .
Zadavatel požaduje návrh smlouvy.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení do uzavření
smlouvy.
Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu : Smlouva s vybraným dodavatelem musí zavazovat
dodavatele, aby umožnil všem subjektům oprávněným k výkonu
kontroly projektu, z jehož prostř . je dodávka hrazena, provést
kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky.
Další podmínky pro plnění zakázky : zadávací dokumentace bude uchazeči poskytnuta pouze na
základě žádosti na adrese : h.kulhankova@vuvisnove.cz. Zadávací
dokumentace bude poté uchazeči zaslána poštou.
Kontaktní osoba pro případ doplnění formuláře před jeho uveřejněním na www.msmt.cz
www.stránky ústavu Višňové : www.vuvisnove.cz
Jméno

Helena

Příjmení

Kulhánková

E‐mail

h.kulhankova@vuvisnove.cz

Telefon

515 300 833

Ve Višňovém dne 26.05.2010

Mgr.Zdenek Vichta‐ředitel

