VÝZVA
k podání nabídky ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů na veřejnou zakázku malého rozsahu
Zadavatel:
Sídlo:
IČ:

SOUŽITÍ 2005, o.p.s.
Na Bukovci 1, 790 84 Mikulovice
26873265

DIČ:

CZ26873265

Zastoupený:

Mgr. Štěpánkou Beníčkovou, ředitelkou organizace
NÁZEV ZAKÁZKY:

„Dodávka motorového vozidla pro pečovatelskou službu v Mikulovicích“
Zadavatel vyzývá k předložení nabídky k výše uvedené veřejné zakázce malého
rozsahu za podmínek uvedených dále.
1. Informace o předmětu zakázky.
Plněním veřejné zakázky je dodávka nového užitkového automobilu pro poskytování
pečovatelské služby – vhodného pro přepravu osob a převážení jídlonosičů a nákupů v
přepravkách.
Technická specifikace:
1) Užitkové vozidlo, počet míst 2 – 3
2) Rozvor náprav min. 2.500 mm
3) Motor vznětový, min. čtyřválec
4) Zdvihový objem motoru 1.200 – 1.600 cm3
5) Objem palivové nádrže min. 50 l
6) Převodovka manuální pětistupňová
7) Pneumatiky o rozměru 15“ max. 16“
8) Zadní posuvné dveře na obou stranách
9) Dveře zavazadlového prostoru, tzv. 5. dveře, otvírání zvedací nahoru,
prosklené okno
10)Zavazadlový prostor rovná plocha min. 1220 x 1630 mm
11)Pevná dělící přepážka nákladového prostoru s prosklením
12)Čelní a boční airbagy řidiče a spolujezdce
13)Dálkové ovládání centrálního zamykání
14)Klimatizace
15)Autorádio
16)Tempomat
17)Omezovač rychlosti
18)Mlhovky
19)Povinná výbava
20)Barva vozu základní červená
21)Gumové koberce
22)Plastový/gumový kryt podlahu zavazadlového prostoru
23)Rezervní kolo
24)Příčný úložný prostor nad hlavami řidiče a spolujezdce
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25)Sada zimních kol střední kategorie např. zn. Barum 4 ks (ocelový ráfek
a pneu)
2. Doba plnění: Dodání nejpozději do 15 týdnů od podpisu kupní smlouvy.
3. Maximální cena zakázky: 400.000 Kč bez DPH.
4. Záruční lhůta na dodávku: min. 24 měsíců
5. Předání a převzetí dodávky.
Dodavatel při předání dodávky předá prohlášení o shodě, záruční a technické listy.
6. Informace o možnostech vyžádat informace k zakázce.
Zájemce o zakázku může požadovat dodatečné informace k zakázce. Žádost o
dodatečné informace písemnou formou, a to e-mailovou zprávou, musí být doručena
na adresu zadavatele reditelka@souziti2005.cz nejpozději pracovní 4 dny před
uplynutím lhůty pro podání nabídek a to do 12.00 hod.
7. Podmínky pro podání nabídky, vč. lhůty a adresy pro podání nabídek.
Nabídka bude podána v českém jazyce. Uchazeč v nabídce předloží návrh kupní
smlouvy. Nabídka se podává písemně, v uzavřené obálce, označená názvem zakázky,
označená NEOTVÍRAT – veřejná zakázka „Dodávka motorového vozidla pro
pečovatelskou službu v Mikulovicích“, na které musí být uvedena adresa uchazeče.
Písemnou nabídku zašlete na adresu: SOUŽITÍ 2005, o.p.s., Na Bukovci 1, 790 84
Mikulovice, nebo ji můžete doručit přímo na výše uvedenou adresu v pracovní dny od
7,00 do 15,30 hodin.
8. Lhůta pro podání nabídek končí 30.11.2018 ve 13:00 hodin.
9. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů
Uchazeč doloží ve své nabídce:
1. Prohlášení o základní způsobilosti, že nebyl v zemi svého sídla v posledních 5
letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin
uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu
země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží; a není
v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci
podle právního řádu země sídla dodavatele – čestné prohlášení v Příloze č. 1.
2. Profesní způsobilost, tzn. oprávnění k podnikání (kopie) na celý rozsah plnění
zakázky, vč. kopie výpisu z obchodního rejstříku, či jiné podobné evidence,
je-li v ní uchazeč zapsán podle zvláštních předpisů, ne starší 90 dnů a
prohlášení v Příloze č.1.
3. Technické listy k nabízenému vozu, ze kterých budou patrné veškeré technické
údaje nabízeného vozu.
4. Čestné prohlášení, že nabízený osobní automobil splňuje veškeré požadavky
podle bodu 1. Technická specifikace dodávky – krycí list nabídky v Příloze č.
2.
10. Základní kritéria pro přidělení zakázky
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Základním kritériem pro přidělení zakázky je nejnižší nabídková cena zakázky. Tuto
cenu uchazeč uvede na krycí list nabídky v Příloze č. 2.
11. Způsob zpracování cenové nabídky
Nabídková cena bude uvedena v korunách českých. Nabídková cena bude uvedena
v členění – cena bez DPH, samostatně výše DPH a nabídková cena vč. DPH.
Nabídková cena v této skladbě bude uvedena na krycím listu nabídky, Příloha č. 2.
Nabídková cena bude zpracována v souladu s touto výzvou a bude stanovena jako
cena nejvýše přípustná.
Uchazeč v nabídce předloží návrh kupní smlouvy. Zadavatel požaduje, aby dodací
lhůta vozidla byla v nabídce a návrhu smlouvy uvedena v počtu kalendářních dnů.
12. Platební podmínky
Úhrada za plnění zakázky bude uhrazena zadavatelem na základě faktury splňující
náležitosti podle platných právních předpisů, vystavené dodavatelem. Platby budou
probíhat výhradně v korunách českých a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny
v této měně.
13. Lhůta, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán.
Uchazeč je svou nabídkou vázán po dobu 90 dnů ode dne skončení lhůty pro skončení
nabídky.
14. Oznámení o výběru uchazeče.
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky bude uchazečům doručeno písemně.
15. Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje:
1. Právo zrušit zadání veřejné zakázky kdykoli i bez udání důvodu a možnost
neuzavřít smlouvu o plnění předmětu zakázky s vítězným uchazečem.
2. Nehradit uchazečům náklady se zpracováním a podáním nabídky.
3. Nevracet zájemcům podané nabídky.
16. Uchazeč podáním nabídky souhlasí s podmínkami veřejné zakázky a zadávací
dokumentací.
Obsah nabídky:
- Oprávnění k podnikání (kopie) na celý rozsah plnění zakázky, vč. kopie výpisu
z obchodního rejstříku, Příloha č. 1
- Technické listy k nabízenému vozidlu
- Krycí list, Příloha č. 2
- Čestné prohlášení, že nabízený osobní automobil splňuje veškeré požadavky podle
bodu 1. Technická specifikace, Příloha č. 2
- Návrh kupní smlouvy
V Mikulovicích, dne 13.11.2018
Mgr. Štěpánka Beníčková, v.r.
ředitelka organizace
Informace pro uchazeče:
e-mail: reditelka@souziti2005.cz; www.souziti2005.webnode.cz
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