MĚSTO HRANICE
ODBOR SPRÁVY MAJETKU
VYŘIZUJE
TEL.:
FAX:
E-MAIL:

BC. LENKA VITONSKÁ
581 828 237
581 828 630
lenka.vitonska@mesto-hranice.cz

DATUM:

2017-04-06

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
Dodávka osobního automobilu
pro MěÚ Hranice
Město Hranice
Směrnice QS 74-01

Zakázka
Zadavatel
Způsob zadání
1. Název a sídlo zadavatele

Město Hranice IČO 00301311 se sídlem městského úřadu, Pernštejnské nám.čp.1 , 753 01
Hranice, zastoupené starostou města Jiřím Kudláčkem.
2. Předmět zakázky
Předmětem zakázky je dodání nového osobního automobilu včetně výbavy na přání.
Typ vozu: osobní automobil Škoda – verze AMBITION
Motorizace: 1,6 TDI / 85kW
Převodovka: 5-stupňová mechanická
Barva: metalíza – šedá - QUARTZ
Povinná výbava (dle platné vyhlášky)
Nadstandardní výbava:
Rezervní kolo ocelové (plnohodnotné), zvedák vozu, klíč na kola
Malý kožený paket s multifunkcí (rádio, telefon)
Infotainment Bolero
Paket Ambition Plus
Smart Link+
Zadní stěrač Aero
Signalizace vzdálenosti při parkování vzadu
3. Doba a místo plnění
Termín dodání vozidla je stanoven nejpozději do 10.07.2017.
Místem plnění je sídlo zadavatele: budova MěÚ Hranice, čp. 1 Pernštejnské nám. Hranice.
4. Způsob hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny podle kritéria nejnižší nabídkové ceny :
a. celková nabídková cena včetně DPH…………………... 100%
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5. Požadavky na jednotný způsob zpracování ceny
Uchazeč je povinen uvést celkovou nabídkovou cenu, a to v členění celková cena v Kč bez
DPH, sazba DPH v %, celková DPH v Kč a celková cena v Kč včetně DPH.
Celková nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků a
veškerých dalších nákladů spojených s plněním zakázky.
Výše nabídkové ceny musí být garantována po celou dobu realizace, zadavatel připouští
překročení výše nabídkové ceny pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících
se DPH.
6. Další požadavky pro podání nabídky
Nabídka bude zpracována v českém jazyce. Součástí nabídky bude i návrh smlouvy.
V návrhu smlouvy budou uvedeny obchodní podmínky pro realizaci předmětné zakázky (např.
doba a místo plnění, platební podmínky, záruční doba, záruční servis, sankce).
Dále bude v návrhu smlouvy uvedeno, že:
-

-

-

záruční opravy budou provedeny nejpozději do 48 hodin po ohlášení závady, smluvní
pokuta za nedodržení termínu provedení záručních oprav se stanovuje 5 000,- Kč za
každý započatý den prodlení s provedením záručních oprav
obsah smlouvy není obchodním tajemstvím ve smyslu § 17 obchodního zákoníku a
uchazeč souhlasí s případným zveřejněním smlouvy
splatnost faktur činí 30 dní ode dne doručení příslušného účetního dokladu kupujícímu
fakturace bude provedena na základě předání a převzetí předmětu plnění, ze kterého
bude pořízen zápis
kupující nebude poskytovat prodávajícímu žádné zálohy
minimální záruční doba 5 let/100.000 km
smlouva podléhá povinnému zveřejnění prostřednictvím registru smluv, tak jak stanoví
zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.
smluvní strany se dohodly, že objednatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv
k uveřejnění prostřednictvím registru smluv
kupující není povinen převzít zboží v případě výskytu jakýchkoliv vad

7. Lhůta pro podání nabídek
5Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem obdržení výzvy a končí dne 25.04.2017 v
10,00 hod. Nabídky v písemné formě předkládejte v uzavřených obálkách s výrazným
označením „NEOTVÍRAT – CENOVÁ NABÍDKA – ,,AUTO 2017„
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8. Místo pro podání nabídek
podatelna - Městský úřad v Hranicích, Pernštejnské nám. č. 1, 753 01 Hranice
Informace – provozní doba podatelny:
(Pernštejnské nám. 1, přízemí zámku - kancelář č. 122)
Pondělí
7.00 – 17.00
Úterý
7.00 – 15.00
Středa
7.00 – 17.00
Čtvrtek
Pátek
9.

7.00 – 15.00
7.00 – 13.30

Lhůta, po kterou jsou uchazeči svojí nabídkou vázáni

90 dní
10. Kontaktní osoba
Bc. Lenka Vitonská, odbor správy majetku, ☎ 581 828 237, e-mail:
lenka.vitonska@mesto-hranice.cz
Zadavatel si vyhrazuje právo

11.






neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem,
zadání zakázky kdykoliv zrušit bez udání důvodu
změnit nebo doplnit podmínky zadání,
odmítnout veškeré předložené nabídky,
provádět úpravy návrhu kupní smlouvy

12. Kvalifikační předpoklady
 uchazeč doloží oprávnění k podnikání v předmětné činnosti – v prosté kopii,
 uchazeč doloží – potvrzení, že se jedná o autorizovaného prodejce a servisního
partnera – ŠKODA AUTO a.s.
Rozdělovník:

Ing. Radomír Bradáč
vedoucí odboru správy majetku
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