VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
REALIZOVANÁ MIMO REŽIM ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK,
VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
VÝZVA VÍCE ZÁJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY

Název veřejné zakázky:
1. Identifikační údaje zadavatele
Název zadavatele:
Adresa zadavatele:
IČ zadavatele:
Oprávněná osoba zadavatele:
Telefon:
E-mail:
URL adresa:

„Nákup osobního automobilu“

Domažlické městské lesy spol. s r. o.
Tyršova 611, 344 01 Domažlice
26322994
Ing. Josef Forst
+420 720 994 713
forst@domazlicke-lesy.cz
https://www.domazlicke-lesy.cz/cs/

2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky
2. 1. Druh veřejné zakázky: dodávka
Jedná se o otevřenou výzvu.
2. 2. Předmětem veřejné zakázky je pořízení osobního automobilu dle technické specifikace uvedené
v příloze č. 3. Technická specifikace odpovídá účelu, ke kterému je automobil určen, a to služební automobil
pro zajištění obsluhy hájenských úseků. Pořízení nového osobního automobilu je součástí obnovy
automobilového parku společnosti.
2. 3. Předpokládaná hodnota dodávky je 500.000 Kč bez DPH.
Předpokládaná hodnota je stanovena na základě průzkumu trhu.
2. 4. Termín dodání: 6 měsíců od podpisu kupní smlouvy.
2. 5. Místem plnění veřejné zakázky místo sídla zadavatele.
3. Zadávací dokumentace (ZD)
Zadávací dokumentaci tvoří tato výzva, jejíž nedílnou součástí jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1
Krycí list nabídky
Příloha č. 2
Návrh kupní smlouvy
Příloha č. 3
Technická specifikace
4. Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem, lhůta, místo a způsob podání nabídky
Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem ve výběrovém řízení bude probíhat prostřednictvím
elektronického nástroje, nestanoví-li zadavatel v průběhu výběrového řízení jinak.
Tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky pomocí elektronického nástroje E-ZAK Domažlice dostupného
na adrese https://zakazky.domazlice.info/profile_display_25.html
Veškeré podmínky a informace týkající
https://zakazky.domazlice.info/manual.html

se
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na:

Lhůta pro podání nabídek končí dne 04.04.2022 v 10:00 hodin.
Nabídky se podávají výhradně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje na URL
adrese: https://zakazky.domazlice.info/profile_display_25.html
Zadavatel nepřijímá nabídky podané v listinné podobě.

5. Údaje o hodnotících kritériích:
5.1. Nabídky budou hodnoceny podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH. V případě shodných nabídkových
cen dvou a více nabídek bude o výsledném pořadí nabídek rozhodovat datum a čas jejich doručení.
5.2. V nabídce bude cena uvedena v návrhu kupní smlouvy a na krycím listu nabídky (v příloze).
6. Způsob zpracování kupní ceny:
Cena bude uvedena celkem bez DPH, DPH a celková cena včetně DPH. Cena bude obsahovat veškeré práce a
dodávky, nutné ke kompletnímu dokončení předmětu koupě a jeho dopravy do místa plnění. Nabídková
cena za předmět plnění veřejné zakázky bude stanovena jako nejvýše přípustná.
7. Platební podmínky:
Zadavatel nebude poskytovat zálohy. Platební podmínky jsou uvedeny článku III. návrhu kupní smlouvy
(v příloze).
8. Složení nabídky:
8.1. Krycí list nabídky. Na krycím listu nabídky budou vyplněny všechny předepsané údaje dle přílohy č. 1
této výzvy. Krycí list bude potvrzen statutárním orgánem účastníka nebo osobou pověřenou zastupováním
účastníka. V případě podpisu krycího listu pověřenou osobou zadavatel požaduje, aby účastník v nabídce
předložil doklad prokazující příslušné zmocnění.
8.2. Vyplněný návrh kupní smlouvy bude podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem účastníka. Závazný
text návrhu smlouvy, kterou účastník předloží, je přílohou této výzvy. Účastník není oprávněn v tomto
závazném textu návrhu smlouvy vyplňovat jiná ustanovení než:
- identifikaci účastníka (prodávajícího) - záhlaví smlouvy
- kupní cenu - čl. III. smlouvy
- místo, datum podpisu návrhu smlouvy účastníkem (prodávajícím), obchodní firmu či název
účastníka (prodávajícího) a jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za účastníka
(prodávajícího) - závěrečné ustanovení smlouvy
8.3. Technická specifikace osobního automobilu zpracovaná v souladu s touto výzvou (příloha č. 3).
8.4. Platná kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis
do takové evidence vyžaduje.
9. Ostatní ujednání:
9.1. Zadavatel je oprávněn výběrové řízení zrušit.
9.2. Nabídky se účastníkům nevracejí a zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace o zadání veřejné
zakázky.
9.3. Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit konečné znění kupní smlouvy.
9.4. Variantní řešení se nepřipouští.
9.5. Zadavatel si vyhrazuje právo oznámit rozhodnutí o vyloučení dodavatele a rozhodnutí o výběru
dodavatele jeho uveřejněním na profilu zadavatele, které se považují za doručené okamžikem uveřejnění na
profilu zadavatele E-ZAK.

Domažlice 22.03.2022
podepsal Ing.
Ing. Josef Digitálně
Josef Forst
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