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ROZHODNUTÍ O VYPSÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A VÝZVA K PODÁNÍ
NABÍDKY
V souladu s ustanovením článku III odst. 3 písm. b) směrnice Rady města Břeclavi
č. 4/2011, kterou se upřesňuje postup při zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu jsem rozhodl o vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku:

„Osobní automobil"
spočívající v dodávce osobního automobilu pro 5 osob, jejíž předpokládaná hodnota
činí 500 tis. Kč bez DPH.
MĚSTO BŘECLAV VÁS VYZÝVÁ K PODÁNÍ VARIANTNÍ NABÍDKY NA TUTO
VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU
1. Zadavatel
Město Břeclav
IČ: 00 283 061
Kontaktní adresa zadavatele: nám. T, G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav
Statutární zástupce zadavatele: MUDr, Oldřich Ryšavý, starosta města
Odpovědná osoba: Josef Hlavňovský, vedoucí oddělení informatiky a vnitřní správy
Kontaktní osoba: Ing. Josef Běhůnek
Telefon: 519 311 235,731 428 232, fax: 519 311 400
Email: iosef.behunektajbreclav.org
2. Předmět soutěže
Předmětem soutěže je dodání osobního automobilu :
osobní automobil 4x4 Pick-Up pro smíšený provoz

2.1.Technická specifikace:
Motor vznětový, přeplňovaný
Výkon motoru, min. 100 kW
Převodovka: manuální s s přiřaditelným pohonem všech kol a redukcí
Barva: bílá
Kombinovaná spotřeba dle EC 692/2008A: do 9 I na 100 km
Plnění emisních limitů dle EC 692/2008A EURO 4

2.1.1.Vybava
Samosvorný diferenciál LSD
Výztuha předního nárazníku
Bezpečnostní sloupek řízení
Elektronický imobílizér
Centrální zamykání
Užitečná hmotnost min.: 1000 kg
Počet sedadel: 5
Samostatná uzamykatelná ložná plocha se zastřešením, na ložné ploše opatřena
upínacími kotevními body pro zajištění přepravovaného nákladu, délka ložné plochy min
1500mm, s odvětráním ložného prostoru, (oddělená od kabiny pro přepravu osob).
Výbava vozidla:
Vyhřívání předních sedadel, posilovač řízení, výškově a podélně stavitelný volant,
klimatizace, autorádio.
Zvláštní výbava:
Výstražné světelné a zvukové zařízení modré barvy ovládané z kabiny vozidla
Vozidlová radiostanice Motorola GM 340 kmitočtovém pásmu 170,3 MHz
Další podmínky
Záruční podmínky 3 roky nebo 100 000 km
Povinná výbava vozidla podle zákonů ČR.
Musí se jednat o osobní automobil nový, tzn. zadavatel bude jeho prvním registrovaným
majitelem.

3. Doba a místo plnění
Dodání automobilu: do 31.5.2012
Místo plnění: Město Břeclav, nám. T.G.M. 3, 69081 Břeclav

4. Kvalifikační předpoklady dodavatele
Čestné prohlášení dle § 53 odst. 1, písm. a) až m) z. č. 137/2006, o veřejných
zakázkách. Výpis z OR, pokud je v něm zapsán, prokázání oprávnění k podnikání.
Reference o obdobných zakázkách v posledních 3 letech.

5. Způsob zpracování cenové nabídky
Nabídková cena bude pokládána po podepsání smlouvy za cenu maximální, cena bude
uvedena včetně DPH. Vozidlo bude pořízeno na leasing bez akontace na dobu 48
měsíců. Součástí leasingových splátek je povinné ručení a havarijní pojištění se
spoluúčastí 5%.
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6. Požadavky na splnění technických parametrů zakázky
Technické parametry předmětu zakázky jsou obsaženy v kapitole 2.1.technická
specifikace.
Uchazeč doloží svůj závazek splnit technické parametry předmětu zakázky v plném
rozsahu samostatným čestným prohlášením, které bude součástí nabídky uchazeče.
Uchazeč ve své nabídce dále uvede jím nabízenou:
- dobu záruky za vozidlo,
- dobu záruky na karoserii
7. Obsah nabídek
Nabídka bude předložena v jednom vyhotovení v písemné formě v českém jazyce.
Nabídka bude svázána či jinak zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy
včetně příloh. Nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za
dodavatele. Nabídky budou zpracovány s jednotným členěním:
1. Obchodní jméno a sídlo dodavatele, zastoupení, bankovní spojení.
2. Doklady prokazující kvalifikační předpoklady dodavatele.
3. Cenová nabídka zpracovaná v souladu s těmito podmínkami.
4. Předložení technických údajů a servisních nákladů po dobu záruční doby.
5. Čestné prohlášení o splnění technických parametrů předmětu zakázky.
6. Návrh smlouvy na předmět plnění zakázky.
7. Ostatní.
Neprokáže-Ii uchazeč splnění požadovaných technických parametrů zakázky
v plném rozsahu, bude z účasti ve výběrovém řízení vyloučen. Tuto skutečnost
oznámí zadavatel uchazeči písemně s uvedením důvodu vyloučení.
8. Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po vydání této výzvy a
končí dne 3. 4. 2012 v 9.00 hod.
Nabídky budou přijímány v zalepených obálkách na výše uvedené adrese zadavatele.
Obálka bude označena „Výběrové řízení -„Osobní automobil"- NEOTVÍRAT".
Nabídky doručené po stanovené lhůtě nebudou otevřeny a posuzovány.

9. Lhůta, po kterou jsou uchazeči vázáni svými nabídkami
Uchazeči jsou vázáni svými nabídkami 30 dnů ode dne otevírání obálek.
10. Kritéria pro vyhodnocení nabídek
Vyhodnocení nabídek provede hodnotící komise jmenovaná místostarostou města.
Hodnotící kritéria:
1. Cena

100%

11. Ostatní
Zadavatel si vyhrazuje právo:
- odmítnout všechny předložené nabídky uchazečů bez náhrady vynaložených
nákladů,
- výzvu na zakázku bez udání důvodu zrušit,
- jednat dále s uchazečem o předloženém návrhu smlouvy o plnění zakázky,
- nevracet podané nabídky.
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Ing. Jaroslav Parolek
místostarosta města

