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Yýzva k podání cenové nabídky

zakázky malého rozsahu

dle zákona ě.134120{6 §b., o veřeiných zakázkách

14D24100 9150 Hlubv - Dopravní autom ob l"i

1) Za{avatel:
§ídlem:
lČ:
Zástupce obce
Kontakty:

Místo:

Tenlín qlnění:

Obec Hlubyně (okres Fříbram)
Hlubyně 10,262 72 Březnice
00662836
starosta petr Boukal
tel.: 607 869 555
e-mail: ou. hlubyně@pb. cz

Hlubyně 10, 262 7 2 Březnice

do 31. 10.2019

2) lnformace o pledmětu cqnoyé nabídkvl
Předmětem cenové nabídky je pořízení nového dopravního automobilu v provedení
,Z", pío městský provoz,

3) Zidávací dokumentace - podmínkv přís!.upu či po§kvtování:
Výzva azadávací dokumentace bude poskytnuta všem vyzvaným uchazečům jako
příloha této výzvy. Jedná se o technické podmínky pro dopravní automobil vydané
Ministerstvem vnitra ČR.

4) Lhůta a rnísto pro p.gdáni nqbid§k;
Lhůta pro podání nabídky počíná běžet dnem následujícim po dni obdĚení(převzetí)
výzvy se zadávací dokumentací.
Lhůta pro podání nabídky: do 4. 3, 2019 do 18:00 hodin
Místo podání nabídky: Hlubyně 1a,262 72 Březnice
Otevření obálek: dne 4, 3. 2CI19 v 18:05 hodin
Místo otevírání obálek: Hlubyně 10,26272Březnice
Posuzování a hodnocení nabídek: dne 4, 3. 2019 v 18:20 hodin
Místo posuzování a hodnocení nabídek: Hlubyně 10,26272Březnice

5) Místo a termín plnění zakázkv:

6) Údaie o hodFotící§h kritériích:
Jediným hodnotícím kritériem pro zadavatele bude celková nejnižší nabídková cena.
Hodnocení nabídek bude provedeno na základě stanovení pořadí hodnotících
nabídek dle v,ýše nabídkové ceny s DPH. Maximální přípustná nabídková cena je 950
000 Kč včetně DPH.



7) Podqínkf kvqlltního plnění zakázkv:
Podmínkou kvalítního plnění zakáz(y budou předloženy tři reference v období
posledních tří let na obdobný automobil. Potvzení bezdlužnostiformou čestného
prohlášení.

8) Požadavkv na profesní kvalifikaci:
Doložení profesních kvalifikačních předpokladů:
a) výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpis
z jiné evidence (prostá kopie}.
b) dokladem o oprávnění podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazujícípříslušné
živnostenské oprávnění v oboru opravárenství (prostá kopie}.

9) Pořa§§vBy na zpracování nabídkv:
a) uchazeě doloží cenovou nabídku na ,,014D24100 9í50 Hlubyně - Dopravní
automobil"
b) obchodní podmínky veřejné zakázky uchazeč předložínávrh smlouvy o dílo
podepsaný oprávněnou osobou. Návrh §mlouvy bude obsahovat minimálně
identifikační údaje uchazeče, předmět plnění -závazný rozsah zakázky, s uvedením
celkové nabídky ceny bez DPH, DPH, včetně DPH, dobu plnění, platebnípodmínky,
smluvní pokuty pro případ s prodlením díla a délku záruky na provedené opravy a
technické zhodnocení.

1 0) Podmínkv předlolení nabídkv:
Nabídka bude prokazatelně doručena v písemné podobě poštou či osobně v zalepené
obálce označené textem:

,,Nabídka -014D24100 9150 Htubyně - Dopravní automobil- NEOTVÍRAT"

Nabídka bude uchazeči předložena pouze v českém jazyce
Varianty nabídky - zadavatel nepřipouští.

11) Lhůta o rozhodnutí zadqvatele uchazečům:
Zadavatel oznámí uchazečům své rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky do 30
kalendářních dnů po lhůtě podání nabídek.

12) Dalšipodmínkv pro plnění zakázkv:
Zadavatel vyhrazuje práva odmítnout všechny předložené nabídky, zrušit zakázku do
doby rozhodnutío výběru nejvhodnější nabídky, nevracet podané nabídky, změnit
podmínky zakázky, vyloučit uchazeče, jehož nabídka nebude splňovat podmínky
stanovené výzvou čitechnickými podmínkami pro dopravní automobil,

Petr Boukal
starosta

OBEC HLUEYH&
illubyně 10, 262 72 Břgznice

lČ 00662s36

Hlubyně, dne 9, 2.2019


