__________________________________________________________________________
Domov Kytín, poskytovatel sociálních služeb
Kytín 2, PSČ 25210
IČO: 69344035

V Kytíně dne 23.11.2021
Vyřizuje: Ing. Petr Kordule
Telefon: 311 363 900

Výzva k podání nabídky
k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem

„Automobil II“
zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen
„zákon“)
1.

Identifikační údaje zadavatele
Domov Kytín, poskytovatel sociálních služeb
Kytín 2
252 10 Kytín
zastoupený: Ing. Petrem Kordulem - ředitelem příspěvkové organizace
IČ: 693 440 35
telefon: 311 363 900
e-mail: kordule@ddkytin.cz
profil zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_119.html

2.

Předmět plnění veřejné zakázky malého rozsahu
Předmětem této veřejné zakázky je dodání osobního automobilu ve verzi kombi
s maximálními emisemi do 95 g CO2/km a dle dalších parametrů uvedených v příloze č.1
automobil specifikace.

3.

Místo plnění veřejné zakázky malého rozsahu
Místem plnění je Domov Kytín, poskytovatel sociálních služeb
Kytín 2
252 10 Kytín

4.

Požadovaný termín plnění veřejné zakázky malého rozsahu
Nejpozději do 27.12.2021.

5.

Požadovaná záruka
Minimálně 36 měsíců od protokolárního předání automobilu zadavateli.

6.

Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů
Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm účastník zapsán, či výpisu z jiné obdobné
evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

7.

Způsob hodnocení nabídky
Kritériem pro výběr nabídky bude nejnižší nabídková cena z podaných nabídek za
předpokladu splnění všech uvedených parametrů. Nabídková cena nesmí překročit
cenu 743.802,- Kč bez DPH a 900.000,- Kč s DPH.

8.

Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky a nabídkové ceny
8.1. Nabídka bude uchazečem zpracována písemně dle vlastního uvážení.
8.2. Uchazeč na základě nabídky vyplní a podepíše přílohu č.2 - Krycí list nabídky.
8.3. Uchazeč k nabídce přiloží podepsanou přílohu č.3 - Čestné prohlášení o splnění
kvalifikačních předpokladů.
Celková nabídková cena bude v nabídce uvedena v Kč jako cena nejvýše přípustná, a to
v členění bez DPH a včetně DPH.
Nabídka bude podepsána uchazečem, tj. je-li uchazeč fyzickou osobou, bude podepsána
jím nebo jím zmocněnou osobou, je-li právnickou osobou, bude podepsána jejím
statutárním orgánem nebo jím zmocněnou osobou. Bude-li nabídka podepsána zmocněnou
osobou, je nutné k nabídce přiložit originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci.

9. Prohlídka místa plnění
Není vyžadována.
10. Platební podmínky
Faktura (daňový doklad) bude vystavena po protokolárním předání a převzetí dodávky.
Splatnost faktur je 30 dní od doručení faktury zadavateli.
Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů.
11. Vyhotovení smlouvy
Zadavatel po vyhodnocení nabídky vyhotoví kupní smlouvu v rozsahu nejnižší podané
nabídky.
12. Lhůta a místo pro podání nabídek a způsob jejich podání
Lhůta pro podání nabídky začíná dnem 23. 11. 2021.
Lhůta pro podání nabídky končí dnem 06. 12. 2021 ve 14.00 hodin.
Nabídku lze zaslat poštou na adresu zadavatele v zalepené obálce s nápisem Automobil
II– NEOTEVÍRAT nebo lze předat osobně na adrese zadavatele do kanceláře ředitele
nebo lze zaslat elektronicky na e-mail zadavatele v PDF formátu s elektronický podpisem.
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13. Kontaktní osoby zadavatele
Kontaktními osobami zadavatele jsou:
Ing. Petr Kordule – ředitel
telefon: 311 363 900, 602 415 799
e-mail: kordule@ddkytin.cz
Upozornění: Zadavatel je oprávněn nevybrat žádnou nabídku či veřejnou zakázku bez
udání důvodu zrušit.
14. Seznam příloh zadávací dokumentace
1. Automobil specifikace
2. Krycí list nabídky
3. Čestné prohlášení

Ing. Petr
Kordule

Digitálně podepsal
Ing. Petr Kordule
Datum: 2021.11.23
10:25:02 +01'00'

………………………………..
Ing. Petr Kordule
ředitel příspěvkové organizace
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