MĚSTO BLOVICE
Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice, IČ: 00256455, DIČ: CZ00256455
V Blovicích dne 23.11.2011
Vyřizuje: Ing.Michal Hodek
Č.j. : MUBlov 12522/11/ERM/Hde

Poptávkové řízení – „Dodávka a financování minibusu“
Vážení obchodní přátelé, město Blovice hodlá v nejbližší době uskutečnit nákup minibusu
vhodného pro zajištění veřejné linkové dopravy. Akce je financována z rozpočtu města.
Předmět poptávky:
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku vozidla pro zajištění veřejné
linkové dopravy, kategorie řidičského oprávnění D1, minibus, minimální počet sedadel
k sezení 16+1. Přesná technická specifikace minibusu: v příloze č.1 této výzvy
Předpokládaná výše VZ (cena vozu) je cca 1 mil.Kč bez DPH.
Dále je předmětem poptávky financování vozu po dobu jeho splácení.
Požadujeme formu splátkového prodeje, akontace ve výši DPH, doba splácení částky bez
DPH 60 měsíců – předpoklad 3/2012-2/2017)). Předpokládaná výše plnění za financování
(finanční služby – poplatky, úroky/marže, splátky havarijního a povinného pojištění) je 500
tis.Kč bez DPH po dobu 60 měsíců.
Celková předpokládaná cena VZ (cena vozu + financování) 1,5mil.Kč bez DPH
(váha hodnocení ceny je 80%)
Termín dodání:
Požadujeme co nejkratší od podpisu smlouvy (váha hodnocení 20%), předpokládáme dodání
k datu 1.3.2012.
Obsah nabídky:
Žádáme Vás o vypracování nabídky – kupní smlouvy podepsané oprávněnou osobou
s uvedením ceny bez DPH a vč.DPH, a termínem dodání ve dnech od podpisu smlouvy;
přílohou kupní ceny bude technický popis nabízeného vozidla.
Součástí nabídky bude dále návrh smlouvy na splátkový prodej podepsaný oprávněnou
osobou. (viz.příloha č.2). Součástí smlouvy bude splátkový kalendář vypracovaný dle vzoru
– v příloze č.3.. Součástí nabídky financování bude nabídka na pojištění odpovědnosti a
havarijní pojištění (požadavky na pojistnou smlouvu v příloze č.2).
Součástí nabídky mohou být reference, prospekty, technická specifikace a další dokumenty.
Nabídku zašlete v uzavřené obálce s označením „NEOTEVÍRAT - poptávkové řízení „Dodávka a financování minibusu““ - na adresu zadavatele, a to do 14.12.2011, do 11 hodin,
kontaktní e-mail ve věci veřejné zakázky: michal.hodek@mublovice.cz, tel.724 517 402
Hodnocení nabídky se uskuteční na nejbližším jednání RM. Schválení kupní smlouvy
resp.úvěrové smlouvy se předpokládá na nejbližším jednání ZM (19.12.2011).
Zadavatel je oprávněn zrušit toto poptávkové řízení kdykoli bez uvedení důvodu.
Oslovené firmy berou na vědomí, že vyhlášení a výsledek tohoto poptávkového řízení bude
zveřejněn na webu města Blovice www.blovice-mesto.cz .
Podmínky poptávkového řízení jsou v souladu s Metodikou přidělování zakázek malého
rozsahu schválenou ZM dne 16.5.2011.
Jana Alexyová, místostarostka města

Č.j MUBlov 12522/11/ERM/Hde

Zápis z otevírání obálek a hodnocení nabídek
Poptávkové řízení „Dodávka a financování minibusu“
Zadavatelem – městem Blovice bylo osloveno vybraných 7 firem, které dodávají obdobné
vozy. Byly odevzdány 2 nabídky od firmy Auto CB, spol.s r.o. a VSP Auto, s.r.o.. Ostatní
dodavatelé nabídku neodevzdali.
firma

AUTO CB, spol s
r.o., Nepomucká
487/119, 326 00
Plzeň
VSP Auto, s.r.o.,
Domažlická 168,
318 03 Plzeň

Nabízené
auto

Cena
(dodání+financování)
bez DPH
Fiat Ducato
1.503.582,- Kč
Maxi MTJ

MB Sprinter
516CDI

1.789.473,26 Kč

Termín dodání

Splnění
požadavků

3 měsíce

Ano

3 měsíce

Ano

Komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení Jana Alexyová, Bohuslav Plojhar
a Ing.Michal Hodek a doporučuje Zastupitelstvu města Blovice schválit nabídku firmy AUTO
CB, spol s r.o., Nepomucká 487/119, 326 00 Plzeň na dodání vozidla Fiat Ducato Maxi MTJ.
Důvodem je nabídková cena vč.financování 1.503.582,-Kč bez DPH, a splnění formálních
požadavků dle zadání. Společnost poskytující požadovaný úvěr je Credium, a.s., Office Park,
Bucharova 2657/12, 158 00 Praha 13. Komise doporučuje ZM schválit přijetí úvěru ve znění
nabídky ze dne 13.12.2011.
REKAPITULACE nabídky (bez DPH):
Cena vozu max. (s ohledem na výbavu a splnění z.194/2010 Sb.)
Úroky Credium, a.s. předp. (závisí na pořizovací ceně a úrokové sazbě)
Pojištění Credium (POV+HAV)
Příloha: nabídky vč.splátkového kalendáře

1.098.339,253.803,151.440,-

V Blovicích 16.12.2011
Jana Alexyová
Bohuslav Plojhar
Ing.Michal Hodek

Návrh usnesení:
ZM schvaluje
Na základě výsledku poptávkového řízení nabídku firmy AUTO CB, spol s r.o., Nepomucká
487/119, 326 00 Plzeň na dodání vozidla Fiat Ducato Maxi 3,0 MTJ za pořizovací cenu max.
1.098.339 Kč bez DPH pro účely zajištění veřejné linkové dopravy.
Na základě výsledku poptávkového řízení přijetí účelového úvěru ve výši max.1.098.339,-Kč
se splatností 60 měsíců od společnosti Credium, a.s., Office park, Bucharova 2657/12, 158
00 Praha 13 na pořízení vozidla Fiat Ducato Maxi MTJ ve znění nabídky ze dne 13.12.2011.
Vyřizuje: OERM
Č.j. MUBlov 12522/11

