MĚSTO BLOVICE
Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice, IČ: 00256455, DIČ: CZ00256455
V Blovicích dne 2.11.2011
Vyřizuje: Ing.Michal Hodek
Č.j. : MUBlov 16123/11/ERM/Hde

Poptávkové řízení – „Dodávka a financování vozu Městské policie Blovice“
Vážení obchodní přátelé,
město Blovice hodlá v nejbližší době uskutečnit nákup vozidla vhodného pro službu Městské
policie Blovice. Tato akce je financována z rozpočtu města Blovice.
Předmět poptávky
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku vozidla Městské policie - do celkové
hmotnosti 3,5t, pohon 4x4, minimální počet sedadel 5, pro řidičské oprávnění kategorie B.
Přesná technická specifikace: v příloze č.1 této výzvy
Odhad ceny VZ je cca 300 tis.Kč bez DPH (bez pojištění a úroků).
Zadavatel si nemůže uplatnit odpočet DPH – veřejnoprávní činnost.
Předpokládaný termín dodání: 1.2.2012
Financování:
formou leasingu, 10% akontace, doba splácení leasingu 5 let (60 měsíců – 2/2012-1/2017),
vzor splátkového kalendáře – v příloze (rozpis provést vč.DPH – pro neplátce)
Doplatek kupní ceny v 1/2017 ve výši 1.000,-Kč + DPH.
Obsah nabídky
Žádáme Vás o vypracování nabídky – kupní smlouvy podepsané oprávněnou osobou
s uvedením ceny bez DPH a vč.DPH, přílohou kupní ceny bude technický popis nabízeného
vozidla.
Součástí nabídky bude dále návrh leasingové smlouvy podepsaný oprávněnou osobou.
Součástí nabídky bude též 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 dále reference, prospekty, technická specifikace, vlastní
kalkulace leasingové splátky a další dokumenty.
Nabídku zašlete v uzavřené obálce s označením „NEOTEVÍRAT - poptávkové řízení „Dodávka a financování vozu Městské policie Blovice““ - na adresu zadavatele, a to do
23.11.2011
kontakt ve věci veřejné zakázky: e-mail: michal.hodek@mublovice.cz, tel.724 517 402
Posouzení a hodnocení nabídek se uskuteční na nejbližším jednání RM. Schválení kupní
smlouvy resp.leasingové smlouvy se předpokládá na nejbližším jednání ZM.
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 16123/11/ERM/Hde

Zápis z otevírání obálek a hodnocení nabídek
Poptávkové řízení „Dodávka a financování vozu Městské policie Blovice“
Zadavatelem – městem Blovice bylo osloveno vybraných 5 firem, které dodávají obdobné
vozy. Byly odevzdány 2 nabídky od firmy Autobond Group, a.s. a Auto Hornát s.r.o.. Ostatní
dodavatelé nabídku neodevzdali.
firma
Auto Hornát s.r.o., U Velkého rybníka 121,
328 00 Plzeň
Autobond Group a.s. Plzeň, Leopoldova 2138,
149 00 Praha 4

Cena vč. DPH
443.315 Kč
465.212 Kč

Nabízené auto
Dacia Duster 1,6 16V,
77kw, 4x4
Suzuki SX4 1.6VVT
GL/AC 4x4

Komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve Jana Alexyová, Petr Baláž a Ing.Michal
Hodek a doporučuje Radě města přidělit veřejnou zakázku vyhlášenou tímto poptávkovým
řízením firmě Auto Hornát s.r.o., U Velkého rybníka 121, 328 00 Plzeň. Důvodem je
nabídková cena, a splnění formálních požadavků dle zadání. Dacia splňuje více požadavky na
větší vozidlo do terénu, Suzuki má lepší výbavu (nebyla požadována) v ceně.
Návrh usnesení:
RM schvaluje přidělení veřejné zakázky vyhlášené poptávkovým řízením „Rekonstrukce
kanalizace – Husova-ZETEN“ firmě Auto Hornát s.r.o., U Velkého rybníka 121, 328 00
Plzeň na dodání vozidla Dacia Duster vč.financování formou leasingu za cenu 443.315 Kč
vč.DPH pro účely Městské policie Blovice.
ZM schvaluje nabídku firmy Auto Hornát s.r.o., U Velkého rybníka 121, 328 00 Plzeň na
dodání vozidla Dacia Duster vč.financování formou leasingu za cenu 443.315 Kč vč.DPH pro
účely Městské policie Blovice.
V Blovicích 23.11.2011

Jana Alexyová
Petr Baláž
Ing.Michal Hodek

