Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik
se sídlem 793 24 Karlova Studánka 6
IČ: 14450216
Veřejná zakázka malého rozsahu:
„Osobního vozidla“
Způsob zadání:
Otevřené řízení, dle Pravidel o zadávání veřejných zakázek Horských lázní Karlova
Studánka, státní podnik
Číslo jednací: HLKS//2015

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
Výše uvedený zadavatel Vás vyzývá k podání nabídek ve výše uvedené veřejné zakázce
zadávané mimo režim zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Veškeré
podmínky plnění jsou vymezeny zadávací dokumentací a touto výzvou k podání nabídek.

1. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Zadávací dokumentace je obsažena v této výzvě.
Zadavatel poskytuje tuto výzvu včetně zadávací dokumentace přímým oslovením
dodavatelů a zveřejněním na internetových stránkách www.horskelazne.cz s názvem
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„Osobní vozidla“.
2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka 2 kusů osobních vozidel v místě
plnění dle technické specifikace, která je přílohou této ZD.
Název položky
Osobní vozidlo

Položky předmětu zakázky
Kód CPV
Množství za
položku
34111100-9
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Měrná jednotka za
položku
Kus

Alternativní produkty jsou možné za předpokladu, že nabízené produkty budou mít
stejné nebo lepší parametry.
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3. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Zadavatel se rozhodl předpokládanou hodnotu nezveřejňovat.
4. NABÍDKOVÁ CENA
Dodavatel předloží nabídkovou cenu v členění:
Cena bez DPH, cena s DPH a DPH za každé vozidlo zvlášť a celkem za obě vozidla.
Pokud dodavatel zajišťuje i služby financování vozidel - přiloží k nabídce návrh financování
úvěrem (bez pojištění, zadavatel si tuto službu zajišťuje sám v rámci pojištění flotily svých
vozidel) s mimořádnou splátkou alternativně: 0%, 10%, 20%, 30%.
5. VARIANTY NABÍDEK
Varianty nabídek nejsou připuštěny
6. PODÁNÍ NABÍDEK
Lhůta pro podání nabídek: začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání textu výzvy, tj.
dne 30. 05. 2017
Konec běhu lhůty pro podání nabídek: 06. 06. 2017 ve 13:00 hodin
Nabídky se podávají:
a) osobně na podatelně podniku, sekretariát ředitele, Karlova Studánka čp. 6, 793 24 Karlova
Studánka Po-Pá 8:00 až 14:00
b) poštou na adresu zadavatele.
Nabídky budou podány v zalepené obálce označené názvem „SOUTĚŽ, OSOBNÍ
VOZIDLA“ a nápisem NEOTEVÍRAT. Obálka musí být zalepená a opatřena razítkem
uchazeče a podpisem oprávněné osoby. Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku.
Nabídky podané po lhůtě nebo nabídky, které budou poškozeny tak, že se z nich dá obsah
vyjmout, nebudou přijaty a budou ve stavu, v jakém byly přijaty vráceny uchazečům.
7. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ
Doba plnění do: nejpozději do 14 týdnů od podpisu smlouvy.
Místo plnění veřejné zakázky:
Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik
Čp. 6
793 24 KARLOVA STUDÁNKA
CZ-NUTS: Moravskoslezský kraj
8. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Zadavatel požaduje, aby se dodavatel v nabídce zavázal k respektování následujících
základních obchodních podmínek:
Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik http://www.horskelazne.cz
Registrace u Krajského soudu v Ostravě v obch. rejs.: AXIV, vložka 481

IZ-OS 1

a) K provádění bezplatného pikap servisu – pracovník dodavatele přebírá vozidlo
k servisním úkonům na vozidle v sídle zadavatele a stejně tak předává vozidlo
zadavateli v sídle zadavatele.
b) K bezplatnému poskytnutí náhradního vozidla po dobu provádění servisních činností.
c) K poskytnutí záruky Mobility Plus vám navíc poskytne pomoc i v případech, které
mohou nastat kdykoliv při každodenním provozu vašeho vozidla (např. defekt
pneumatiky, vybití baterie nebo záměna paliva). Podmínkou platnosti záruky mobility
rozšířené na 5 let nebo 100 000 km je provádění předepsaných servisních prohlídek u
servisního partnera výrobce automobilu.
d) Prodloužené záruky na vůz na 5 let nebo 100 000 km, podle toho co nastane dříve nárok na bezplatné, včasné a řádné odstranění oprávněně reklamovaných vad, a to u
jakéhokoliv servisního partnera výrobce předmětu plnění bez ohledu na to, kde se
závada vyskytla, totéž platí i pro případy poruchy v zahraničí.
e) Úhrada za plnění veřejné zakázky bude prováděna v českých korunách. Platba se
uskuteční na základě daňového dokladu (faktury, splátkového kalendáře apod.)
vystaveného dodavatelem.
f) Veškeré daňové doklady musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že účetní doklady
nebudou mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat je zpět dodavateli
k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet
znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů zpět
zadavateli.
g) Při prodlení prodávajícího s dodáním dodávky předmětu plnění je kupující oprávněn
od smlouvy odstoupit.
Uvedené podmínky zadavatele zpracuje uchazeč do návrhu smlouvy.
Způsob zajištění obchodních podmínek a platebních podmínek: Návrh smlouvy je
součástí nabídky uchazeče.
9. JINÉ PODMÍNKY
 Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky.
 Zadavatel si vyhrazuje právo vyjednávání smluvních podmínek, např. uspořádáním
dalšího kola výběrového řízení.
 Zadavatel si vyhrazuje právo změnit dodavatele z důvodu okolností, které nemohl
předvídat. Nový dodavatel bude vybrán podle pořadí ve veřejné zakázce.
10. ÚDAJE O HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍCH
Základním kritériem hodnocení je ekonomická výhodnost.
 Dílčí kritéria včetně příslušných vah jednotlivých kritérií:
- Nejnižší nabídková cena
- 100%
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Nabídky budou seřazeny podle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH. Jako nejvhodnější bude
hodnotící komisí hodnocena nabídka, ve které je uvedena nejnižší nabídková cena.
V případě shodnosti nabídkové ceny rozhodne zadavatel losem.
11. INFORMACE O TOM, V JAKÉM JAZYCE MŮŽE BÝT NABÍDKA PODÁNA
Nabídka bude podána v českém jazyce.
12. POŽADAVKY NA OBSAH NABÍDKY
Zadavatel doporučuje členit nabídku v tomto pořadí:
1. Krycí list nabídky:
a) Název zakázky.
b) Základní identifikační údaje uchazeče (název, sídlo, právní forma, IČ, DIČ, statutární
zástupce, kontaktní osoba ve věci zakázky).
c) Nabídková cena
2. Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů:
Prostá kopie dokladu opravňující uchazeče k podnikání (výpis z obchodního rejstříku,
živnostenský list).
3. Podepsaný návrh kupní smlouvy.
5. Detailní technická a funkční specifikace nabízených vozidel.
13. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace je možné doručit nejpozději 4 pracovní dny před
termínem pro podání nabídek.
Kontaktní osoba zadavatele:
Roman Reichl, vedoucí oddělení nákupu,
tel.: +420 775 757 892, email: reichl@horskelazne.cz
Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel poskytne nejpozději 2 pracovní dny před
termínem pro podání nabídek, formou zveřejnění na adrese:
http://www.horskelazne.cz/verejne-zakazky
14. ZADÁVACÍ LHŮTA
Uchazeč je svou nabídkou vázán po dobu 60 dnů.
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V Karlově Studánce 29. 05. 2017

…………………………………………………….
Roman Reichl, vedoucí oddělení nákupu
Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik
Tel.: +420 554 798 253, +420 775 757 892
E-mail: reichl@horskelazne.cz
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