Obec Chválenice
Chválenice 21, 332 05 Chválenice, okres Plzeň-město

Výzva k podání nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu
Zadavatel: Obec Chválenice
Chválenice č.p. 21, 332 05 Chválenice
IČ: 00256714, DIČ:CZ00256714
Statutární zástupce: Ing. Pavel Kvídera, starosta obce

Veřejná zakázka:

„Pořízení nového dopravního automobilu pro
Obec Chválenice – JSDH Želčany“
Zadavatel Vás

VYZÝVÁ
Jako uchazeče o výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku zadanou
výzvou k podání nabídky dle podmínek stanovených Zadávací dokumentací.
Odůvodnění užití výzvy k podání nabídky:
V souladu s ustanovením § 27 a) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen
„ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku, jejíž předpokládaná
hodnota nepřesáhne 800 000,-Kč bez DPH. Nejedná se o zadávací řízení dle „ZZVZ“.

Popis předmětu zakázky
Předmětem veřejné zakázky je pořízení nového dopravního automobilu v provedení „Z“
(základním), s celkovou hmotností od 3000 do 3500 kg.
Přesnější specifikace předmětu plnění je definována zadávací dokumentací, která je tvořena
výzvou, technickými podmínkami pro dopravní automobil a návrhem kupní smlouvy.

Akce bude financována z dotace MV – GŘ HZS ČR, z dotace Plzeňského kraje a rozpočtu
Obce Chválenice.
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Obec Chválenice
Chválenice 21, 332 05 Chválenice, okres Plzeň-město
Předpokládané místo a datum plnění:
Plzeňský kraj, Obec Chválenice - do 15. května 2017

Informace o zadávací dokumentaci, o prohlídce místa plnění:
Kompletní zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele: http://www.ezakazky.cz/Profil-Zadavatele/76148b48-664d-4de3-9c9c-ceed0e434470. V případě Vašeho
nezájmu o zakázku zašlete, prosím, omluvu z účasti na adresu zadavatele, případně na e-mail
starosta@chvalenice.cz
Prohlídka místa plnění není nutná.

Lhůta a místo podání nabídky:
Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem zveřejněním výzvy a končí v pondělí
12. prosince 2016 v 10 hodin.
Nabídku může zájemce doručit po celou dobu lhůty pro podání nabídky poštou nebo osobně a
to v pracovních dnech od 8:00hod. do 14:00 hod na adresu zadavatele: Obec Chválenice,
Chválenice č.p. 21, 332 05 Chválenice.

Otevírání obálek:
Otevírání obálek se uskuteční v pondělí 12. prosince 2016 v 10:05 hodin na Obecním úřadě
Chválenice. Otevírání obálek není veřejné. Otevírání obálek s nabídkami provede komise pro
otevírání obálek ustanovená zadavatelem.

Platební a fakturační podmínky
Zadavatel proplatí smluvní částku za zakázku na základě faktury, po předání předmětu
veřejné zakázky ve stanoveném termínu, bez vad a po předání veškerých nutných dokladů.
Úhrada faktury bude provedena bezhotovostně z účtu zadavatele na účet uchazeče uvedený ve
smlouvě. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní.
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Obec Chválenice
Chválenice 21, 332 05 Chválenice, okres Plzeň-město
Hodnotící kritéria
Nabídky, které budou obsahovat všechny požadované náležitosti v předepsaném rozsahu,
bude zadavatel hodnotit podle výše nabídkové ceny, přičemž jako nevýhodnější bude
hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

Všeobecné podmínky
•

Zadavatel variantní řešení nepřipouští

•

Nabídka bude podána v zalepené obálce označené názvem a adresou uchazeče
podávající nabídku, dále bude zřetelně a viditelně označena nápisem:

“!!!Soutěž - Pořízení nového dopravního automobilu pro Obec
Chválenice – JSDH Želčany – Neotvírat!!!“
•

Všechny listy nabídky budou číslovány nepřerušovanou vzestupnou řadou čísel a
spojeny způsobem, která zabraňuje nežádoucí manipulaci s nimi.

•

Nabídka bude podána v českém jazyce

•

Uchazeči jsou vázáni obsahem svých nabídek pro dobu 60 kalendářních dnů počínaje
okamžikem uplynutí lhůty pro podání nabídek.

•

Zadavatel požaduje v nabídce doložit oprávnění k podnikání (např. předložení
Živnostenského listu), včetně předložení výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné
obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje –
prostá kopie.

•

Nabídková cena bude zpracována jako cena maximální bez DPH, výše DPH a
nabídková cena vč. DPH. Bude konečná a nelze ze strany uchazeče nárokovat
navýšení ceny bez písemného dodatku ke smlouvě. Zjistí-li uchazeč v zadávací
dokumentaci chyby nebo zjevná přepsání, je povinen si toto vyjasnit u zadavatele před
podáním nabídky. Splněním dodávky se rozumí její předání bez vad a ve stanoveném
termínu.

•

Všichni uchazeči předkládají své nabídky bezplatně a to 1x originál v písemné podobě
a 1x v podobě digitální na CD/DVD nosiči. Z předání návrhu nemohou uplatňovat
vůči zadavateli žádné nároky, předložené nabídky nebudou uchazečům vraceny.
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•

Zadavatel si vyhrazuje právo zadání zakázky kdykoliv zrušit, změnit nebo doplnit
soutěžní podmínky a současně se vyhrazuje právo odmítnout veškeré předložené
nabídky a neuzavřít smlouvu s žádným z uchazečů. Zadavatel nehradí uchazečům
žádné náklady vzniklé v souvislosti s přípravou a podáním nabídky.

•

Hodnoceny budou pouze nabídky uchazečů, kteří v nabídce předloží veškeré
informace požadované zadavatelem.

•

Případné dotazy k zadávací dokumentaci nutno doručit na základě písemné žádosti (emailem, poštou nebo osobně) nejpozději do 5 pracovních dnů před ukončením lhůty
k podání nabídky. Kontaktní e-mail je: starosta@chvalenice.cz. Dodatečné informace
budou zveřejněny na profilu zadavatele.

•

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky zadavatel oznámí formou vyvěšení na
Úřední desce zadavatele.

•

Samotnou zadávací dokumentaci si můžete stáhnout na profilu zadavatele:
http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/76148b48-664d-4de3-9c9c-ceed0e434470

Ing.
Pavel
Kvídera

Ve Chválenicích dne 24. 11. 2016

Digitálně
podepsal Ing.
Pavel Kvídera
Datum:
2016.11.24
11:04:20 +01'00'

…………………………………….
Ing. Pavel Kvídera – starosta obce
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