Statutární město Karlovy Vary
Městská policie Karlovy Vary
Moskevská 34, 360 01 KARLOVY VARY

Výzva více zájemcům
k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
Zadavatel: Statutární město Karlovy Vary
Sídlo: Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary
IČ: 00254657
zastoupené Bc. Marcelem Vlasákem, velitelem Městské policie Karlovy Vary
(dále jen „zadavatel“)
vás tímto jakožto zájemce (uchazeče) vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
podle ustanovení § 27, s ohledem na ustanovení § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázkách, v platném znění (dále jen výzva)
za účelem realizace veřejné zakázky:

1) Název veřejné zakázky
„MP Karlovy Vary - dodávka služebního automobilu PCO“

2) Vymezení plnění veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen veřejné zakázky)
Předmětem plnění je realizace veřejné zakázky s názvem „MP Karlovy Vary - dodávka služebního automobilu
PCO“ (dále též dodávka) v rozsahu specifikovaném touto výzvou.
Předpokládaná hodnota plnění: 580 tis. Kč včetně DPH
Podkladem pro zpracování nabídky je tato výzva (zadávací dokumentace).
Specifikace požadovaného automobilu:
Škoda Octavia combi 1,6 TDI 85kW, výbava Active, včetně výstražného světelného a akustického zařízení
s přípravou na instalaci vozidlové radiostanice Motortola. Přední opěradla a zadní sedačky kompletně budou
potaženy syntetickou kůží Leather look-antracit. Kompletní specifikace vozidla je stanovena v zadávací
dokumentaci níže.

3) Doba a místo plnění veřejné zakázky
Doba plnění: nejpozději do 2 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy.
Místo plnění: Městská policie Karlovy Vary, Moskevská 34, 361 01 Karlovy Vary.

4) Způsob hodnocení nabídek
Hodnocení nabídek bude provedeno pomocí jediného kritéria, kterým je celková nabídková cena za dodání
služebního automobilu.

5) Požadavky na splnění kvalifikace
Zadavatel požaduje v nabídce doložit příslušné oprávnění k podnikání. Živnostenské listy, včetně výpisu
z obchodního rejstříku (pokud je do něj uchazeč zapsán), budou doloženy v neověřené kopii.

Statutární město Karlovy Vary
Městská policie Karlovy Vary
Moskevská 34, 360 01 KARLOVY VARY

6) Požadavky na zpracování nabídkové ceny a platební podmínky
Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady vyplývající ze zadávacích podkladů, s výjimkou poplatku za
přihlášení vozidla, pojistného zákonného a havarijního (hradí zadavatel). Nabídková cena bude stanovena pro
danou dobu plnění jako cena maximální.
Platba za plnění veřejné zakázky bude provedena bezhotovostním způsobem po předání automobilu s dobou
platnosti vystaveného daňového dokladu v minimální délce 21 dnů.
Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny:
1. Nabídková cena za dodávku služebního automobilu v Kč bez DPH.
2. Celkem DPH v Kč za dodávku služebního automobilu.
3. Celková cena včetně DPH v Kč za dodávku služebního automobilu.

7) Místo pro podávání nabídek, doba v níž lze nabídky podat a místo a
termín otevírání obálek
Nabídky mohou uchazeči doručit osobně do podatelny Magistrátu města Karlovy Vary, nebo doporučeně poštou
na adresu Magistrát města Karlovy Vary, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary.
Nabídky musí být doručeny zadavateli do 27.9. 2019 do 11.00 hodin. V případě doručení nabídek poštou je za
okamžik předání považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele.
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 27.9.2019 od 13.00 hodin v budově Městské policie Karlovy
Vary, Moskevská 34, v zasedací místnosti ve 2. patře. Při otevírání obálek mají právo být přítomni i zástupci
uchazečů.

8) Podmínky poskytnutí zadávací dokumentace
Výzva (zadávací dokumentace) je vyvěšena na webových stránkách Statutárního města Karlovy Varywww.mmkv.cz
Kontaktní osobou pro tuto veřejnou zakázku je Vladislav Blahník  353 153 932 a 724 184 362,
e-mail: v.blahnik@mmkv.cz

9) Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky
Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě a podepsána oprávněným zástupcem uchazeče.
Nabídka bude předložena v 1 výtisku, vytištěna nesmazatelnou formou.
Uchazeč v návrhu kupní smlouvy uvede délku záruky za jakost převáděných osobních automobilů, včetně
délky záruky na lak a záruky na karoserii.
Nabídka bude seřazena do těchto oddílů:

Krycí list nabídky (jako první list nabídky bude použit vyplněný formulář, který je přílohou č. 1 této
písemnosti)

Obsah nabídky

Prokázání splnění kvalifikace

Cenová nabídka

Termínová nabídka

Záruční lhůty a podmínky

Návrh kupní smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče

Případné další přílohy a doplnění nabídky (nepovinné)
Nabídky musí být podány v uzavřených obálkách zřetelně označených Veřejná zakázka „MP Karlovy Vary dodávka služebního automobilu PCO“, neotevírat nabídka.
Na obálce uchazeč uvede adresu, na niž je možné nabídku vrátit.

10) Další podmínky soutěže



Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny:
- Změní se daňové předpisy
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

Statutární město Karlovy Vary
Městská policie Karlovy Vary
Moskevská 34, 360 01 KARLOVY VARY




Uchazeč podáním svojí nabídky akceptuje podmínky výzvy a jejích příloh a zavazuje se splnit veřejnou
zakázku v rozsahu výzvy, jejích příloh a všech dalších instrukcí předaných zadavatelem uchazeči v průběhu
zadávacího řízení.
Automobil musí být schválen pro provoz na pozemních komunikacích
Zadavatel oznamuje, že se nejedná o zadávací řízení dle zákona č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách,
v platném znění.

11) Upozornění pro dodavatele
Objednatel bude hradit dodavateli pouze předmět plnění, který bude v souladu s informacemi, které mu předal
v průběhu zadávacího řízení a v souladu s uzavřenou kupní smlouvou.
Případné nejasnosti, rozpory ve výzvě bude uchazeč řešit formou dotazů na zadavatele v průběhu zadávacího
řízení (do doby podání svojí nabídky).

12) Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo:

zadávací podmínky změnit

zadávací řízení zrušit bez udání důvodů

nevracet uchazečům podané nabídky

neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v zadávacím řízení

změnit termín plnění a rozsah plnění v závislosti na přidělených finančních prostředcích a na
efektivnosti jejich vynakládání
Zpracoval: Bc. Marcel Vlasák
V Karlových Varech 4.9.2019
Přílohy:
Příloha č.1: Krycí list nabídky - formulář
Příloha č.2: Návrh kupní smlouvy

Bc. Marcel Vlasák
velitel městské policie
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Zadávací dokumentace
vozidlo pro službu PCO
Technický popis
počet kusů
karosérie
počet dveří
počet míst k sezení
emisní norma
pohon
zdvihový objem ( ccm )
výkon
palivo
převodovka
klimatizace
airbag
rádio
zamykání
výškově nastavitelné sedadlo řidiče
elektrické ovládání předních oken
přední mlhové světlomety
rezerva
palubní počítač
barva
povinná výbava
podlahové koberečky
paket pro špatné cesty
tažné zařízení
sada zimních pneumatik včetně disků
výstražné světelné a akustické zařízení
podélné střešní nosiče
Potah sedadel
dělící mříž zavazadlového prostoru

1
combi
5
5
EURO 6
4 x 2
1600
≥ 85 kW
nafta

manuální
ano
řidiče a spolujezdce
ano
centrál s dálkovým ovládáním
ano
ano
ano
plnohodnotná vč. klíče a zvedáku
ano
bílá
dle vyhlášky
gumové
ano
ne
ano
- rampa VST 012LU BbCbB-HD-2S-AL
- rozhlasové zařízení AZD 400
- reproduktor H100
- 2x světla do masky LED B 38-MS26 R65
ano
zadní komplet = syntetická kůže Leather lookantracit
přední opěradla = syntetická kůže Leather lookantracit
ne

Poznámka: vozidlo musí být schválená pro provoz na pozemních komunikacích

