OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ / VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
Zadavatel:
TEZA, s.r.o. se sídlem F. V. Krejčího 405, 560 02 Česká Třebová, IČ: 62061739
Název zakázky:
Dodávka dvou nových skříňových vozidel kategorie N1 s pohonem na zemní plyn - CNG
Druh zakázky: Dodávka – veřejná zakázka malého rozsahu
Financování předmětu zakázky:
Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě
rozhodnutí ministra životního prostředí.
viz: www.sfzp.cz a www.mzp.cz
Lhůta pro podání nabídky:

10. 09. 2019 do 10.00 hodin

Nabídky je možno podat osobně nebo poštou, rozhodující je vždy čas doručení nabídky.
Místo pro podání nabídky:
TEZA, s.r.o., (sekretariát ve 4. NP) na adrese F. V. Krejčího 405, 560 02 Česká Třebová
PRACOVNÍ DOBA SEKRETARIÁTU JE V PRACOVNÍ DNY OD 6.00 HODIN DO 14.30 HODIN
Předmět zakázky:

Dodávka dvou nákladních skříňových automobilů kategorie N 1 s pohonem na stlačený
zemní plyn s následujícím minimálním vybavením a zárukou:
Dvě místa k sezení
Zážehový motor o objemu minimálně 1.390 cm3 a výkonu minimálně 80 kW
Rozvor vozidla maximálně 2.682 mm
Výška vozidla maximálně 1.825 mm
Minimální kapacita tlakových nádrží na zemní plyn 25 kg
Centrální zamykání všech dveří s dálkovým ovládáním
Dva plně funkční klíče s dálkovým ovládáním
Zadní výklopné dveře zaplechované
Elektrické ovládání předních oken
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče
Potahy sedadel z robustní látky
Bluetooth telefonní rozhraní bez rádiopřijímače Parrot CK 3100
Parkpilot vzadu
Přídavné gumové koberce přední
Manuální šestistupňová převodovka
Ochrana podvozku proti poškození
Barva bílá
Minimální požadovaná záruka na automobily v délce 48 měsíců / 200.000,- km.
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Kritéria hodnocení:
Nejnižší nabídková cena bez DPH - váha 100 %.
Metoda hodnocení nabídek:
Nejnižší nabídková cena bez DPH při splnění všech požadavků zadavatele.
Způsob jednání s účastníky výběrového řízení: Zadavatel nebude s účastníky o nabídkách jednat
Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Nabídku je uchazeč povinen podat písemně v jednom originálním vyhotovení v souladu se zadávacími
podmínkami, a to včetně požadovaného řazení nabídky. Cenová nabídka musí být doručena
v zalepené obálce opatřené na přelepení razítky a podpisy uchazeče a dále nápisem:
„Dodávka dvou nákladních skříňových vozidel kategorie N1
s pohonem na stlačený zemní plyn“
--NEOTVÍRAT-Nabídka musí být společně s krycím listem svázána do jednoho svazku.
Veškeré doklady musí být zpracovány v českém jazyce a vytištěny kvalitním způsobem tak, aby byly
dobře čitelné. Žádný doklad nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v
omyl.
Svazek včetně veškerých případných příloh musí být dostatečným způsobem zajištěn proti manipulaci
s jednotlivými listy, a to opatřením svazku takovými bezpečnostními prvky, které vyloučí možnost jejich
neoprávněného nahrazení (např. provázek či přelepky opatřené podpisem uchazeče a jeho razítkem,
popř. dalšími).
Všechny listy budou číslovány průběžnou číselnou řadou počínající číslem 1 (krycí list nabídky).
Uchazeč sestaví nabídku v níže uvedeném pořadí.
a)
krycí list nabídky, který bude obsahovat cenu dvou automobilů bez DPH
b)
nabídka včetně technické specifikace automobilů
c)
doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů (kopie výpisu z obchodního rejstříku,
případně živnostenského rejstříku)
d)
podepsaný návrh kupní smlouvy
Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
uvedení ceny bez DPH
Doba a místo plnění zakázky:
1. automobil do 20. 12. 2019, 2. automobil do 30. 4. 2020, místo plnění - sídlo zadavatele
Požadavky na varianty nabídek: zadavatel varianty nabídek nepřipouští
Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek. Písemná žádost
musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Požadavky na prokázání kvalifikace: Zadavatel nepožaduje prokázání kvalifikace
Obchodní podmínky:
Záruka na automobil v délce minimálně 48 měsíců nebo 200.000,- km (záleží, co nastane dříve).
V České Třebové dne 26. 08. 2019
Gustav Doleček, jednatel TEZA, s.r.o.

2

