Obec Úholičky
Obecní úřad Úholičky
Náves 10, 252 64 Úholičky
tel. 220930641

Věc: „Zakoupení nového 8-9místného osobního vozu“
Obec Úholičky, Náves 10, PSČ: 252 64 předkládá tímto

výzvu
k podání nabídky zájemci o veřejnou zakázku malého rozsahu vnitřního předpisu obce Směrnice
o zadávání veřejných zakázek v platném znění na poskytnutí služeb:

„Zakoupení nového 8-9místného osobního vozu“
Identifikační údaje zadavatele:

Obec Úholičky , Náves 10, PSČ: 252 64
IČ: 00640727
zastoupená starostkou obce, Ing. Terezií Kořínkovou
tel: 220930641
e-mail: korinkova@obec-uholicky.cz
Kontaktní adresa pro zasílání korespondence: Ing. Terezie Kořínková, starostka
Obec Úholičky, Náves 10, PSČ: 252 64
Kontaktní osoba zadavatele :
Zdeněk Fiala – 775 195 556
Předmět zakázky:
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je poskytnutí dodávky (dále jen dodávka)

„„Zakoupení nového 8-9místného osobního vozu“
Jedná se o dodávku nového 8-9místného osobního vozidla.
Vůz bude mimo jiné obsahovat:
•
•
•
•

Motor 2,0 96 kW s šestistupňovou manuální převodovkou
Boční posuvné dveře na obou stranách
Nástupní schůdek u posuvných dveří
Prosklené zadní výklopné dveře se stěračem

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elektricky ovládaná přední okna
Výklopná zadní okna
Boční sluneční clony pro druhou řadu
Vyhřívané čelní sklo
Elektricky ovládaná a vyhřívaná sklopná boční zrcátka
Emisní norma Euro 6
Systém start stop včetně palubního počítače
Monitoring tlaku v pneumatikách
Přídavné el. topení vpředu
Přední klimatizace
Zadní klimatizace včetně topení v zadní části vozu

Doba a místo plnění zakázky: říjen-prosinec 2016, Úholičky
Zahájení : po podpisu smlouvy/objednávky
Ukončení: do dvou měsíců od podpisu smlouvy/objednávky
Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů :
Uchazeč v nabídce doloží oprávnění k podnikání za účelem splnění zakázky.Uchazeč předloží
reference o jím zajišťovaných obdobných zakázkách za posledních 5 let.
Způsob zpracování nabídky a nabídkové ceny :
Zpracování nabídky musí být provedeno v jazyku českém.
Nabídková cena bude zpracována v korunách českých a v členění:
cena bez DPH
DPH
cena celkem ( včetně DPH )
Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady na dodávku.
Celková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná a jako taková v nabídce označena.
Součástí nabídky bude návrh smlouvy o dodávce příp. objednávka.

Způsob podávání nabídky :
Nabídka se podává na adrese: Obec Úholičky , Náves 10, PSČ: 252 64, poštou nebo osobně na výše
uvedené adrese v pracovní dny od 8,00 do 13,00, v pondělí a středu také od 15,00 do 18,00 hodin
v kanceláři obecního úřadu – pí. Klusoňová v zalepené obálce s názvem „Zakoupení nového 89místného osobního vozu - NEOTEVÍRAT“

Lhůta k podání nabídky :
Nabídku nutno předložit do 19. 9. 2016 do 12 hodin.

Další podmínky :

Zadavatel si vyhrazuje právo:
• Odmítnout všechny nabídky
• Změnit, příp. zrušit tuto soutěž
• Nevracet podané nabídky
Obec Úholičky
Náves 10, 252 64 Úholičky, tel. 220930641
IČO 00 64 07 27, Bankovní spojení: 0388046389/0800 ČS-ROZTOKY

• Neuzavřít smlouvu se žádným uchazečem
• Neuhradit uchazečům žádné náklady, které vynaložil na účast v řízení
Kriteria hodnocení nabídek:
1. nejnižší nabídková cena – 100 %

Ing. Terezie Kořínková, starostka
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