MĚSTO BLOVICE
Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice, IČ: 00256455, DIČ: CZ00256455
V Blovicích dne 27.1.2016
Vyřizuje: Ing.Michal Hodek
Č.j. : MUBlov 01291/16/MS

Poptávkové řízení – „Dodávka a financování vozu OSPOD“
Vážení obchodní přátelé,
město Blovice hodlá v nejbližší době uskutečnit nákup vozidla pro účely odboru sociálního a
zdravotnictví MěÚ Blovice (sociálně právní ochrana dětí - OSPOD). Tato akce je financována
z rozpočtu MPSV a města Blovice.
Předmět poptávky
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku vozidla a financování vozu ve formě
leasingu. Nedílnou součástí je nabídka pojištění po dobu splácení vozu.
Přesná technická specifikace: v příloze č.1 této výzvy
Odhad ceny VZ je cca 320 tis.Kč bez DPH (bez pojištění a úroků).
Zadavatel si nemůže uplatnit odpočet DPH – veřejnoprávní činnost.
Předpokládaný termín dodání: max. do 30.6.2016
Financování:
formou leasingu, 40% akontace, doba splácení leasingu 5 let (60 měsíců – předpoklad 7/20166/2021), vzor splátkového kalendáře – v příloze (rozpis provést vč.DPH – pro neplátce)
Doplatek kupní ceny v 6/2021 ve výši 100,-Kč + DPH.
Obsah nabídky
Žádáme Vás o vypracování cenové nabídky – podepsané (parafované) oprávněnou osobou
uchazeče, s uvedením ceny bez DPH a vč.DPH, přílohou nabídky bude technický popis
nabízeného vozidla.
Součástí nabídky bude dále návrh kalkulace leasingu podepsaný (parafovaný) oprávněnou
osobou uchazeče. 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.
Uchazeč je vázán svojí nabídkou do 31.3.2016.
Nabídku zašlete e-mailem s označením „Poptávkové řízení -„Dodávka a financování vozu
OSPOD““ - do 3.2.2016, do 12.hodin
Kontaktní e-mail: tajemnik@mublovice.cz, tel.724 160 794
Posouzení a hodnocení nabídek se uskuteční na nejbližším jednání RM. Schválení leasingové
smlouvy se předpokládá na nejbližším jednání ZM.
Zadavatel je oprávněn zrušit toto poptávkové řízení kdykoli bez uvedení důvodu.
Vyhlášení a výsledek zadávacího řízení bude uveřejněno na webu města Blovice. Smlouva
bude uveřejněna na Registru smluv na Portálu veřejné správy.
Ing. Michal Hodek
místostarosta města Blovice

Zápis z otevírání obálek a hodnocení nabídek
Poptávkové řízení „Dodávka a financování vozu OSPOD“
Zadavatelem – městem Blovice byly osloveny 4 firmy. Do 3.2.2016 do 12 hod byly
odevzdány 3 nabídky, které byly otevřeny v pořadí podle doručení:
Celková zaplacená cena
Splnění
Cena
za 5 let (akontace, splátky podmínek
pořizovací
leasingu, pojištění,
Dodavatel
bez DPH v Kč doplatek) vč.DPH
Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o.
OZ Plzeň-Lochotín
Gerská 37, 323 00 Plzeň,
IČ:47124652
302.955,37
499.217,20
ano
AUTO CB, spol. s r.o.,
pob. Přeštice
Nepomucká 487/119, 326 00 Plzeň
IČ: 63505649
265.197,52
431.938,60
ano
Car pro Chocenice s.r.o.,
Chocenice 151, 336 01 Blovice
274.842,480.313,60
ano
IČ 27999955
Komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení Ing. Michaela Bočková,
Bc.Václav Kybic a Ing. Michal Hodek doporučuje Radě města Blovice přidělit VZ na základě
výsledku poptávkového řízení firmě AUTO CB, spol. s r.o., pob. Přeštice, Nepomucká
487/119, 326 00 Plzeň, IČ: 63505649. Důvodem je nejnižší nabídková cena bez DPH
265.197,52 Kč a celková nabídková cena (zaplacená za 5 let splácení leasingu) 431.938,60,Kč vč. DPH), a splnění požadavků dle zadání. Vůz je financován ve formě finančního
leasingu od Škoda Financial Services (ŠkoFIN s.r.o.).
Ve všech případech je nabízen vůz Škoda Rapid Spaceback 1,2 TSI, AUTO CB nabízí
výbavu Ambition Fresh, zatímco Porsche nabízí výbavu Style (+climatronic) a Car Pro
Chocenice výbavu Ambition + nastříkání spodku a opískování skel zdarma.
V Blovicích 8.2.2016

Ing. Michaela Bočková
Bc. Václav Kybic
Ing. Michal Hodek
Návrh usnesení
RM schvaluje na základě výsledku poptávkového řízení „Dodávka a financování vozu
OSPOD“ cenovou nabídku od firmy AUTO CB, spol. s r.o., pob. Přeštice, Nepomucká
487/119, 326 00 Plzeň, IČ: 63505649 na pořízení vozu Škoda Rapid Spaceback 1,2 TSI za
pořizovací cenu 265.197,52 Kč bez DPH.
RM předloží ZM na základě výsledku poptávkového řízení „Dodávka a financování vozu
OSPOD“ návrh na financování vozu Škoda Rapid Spaceback 1,2 TSI formou finančního
leasingu od Škoda Financial Services (ŠkoFIN s.r.o.), Pekařská 6, 155 00 Praha 5 za
celkovou cenu 431.938,60 Kč vč. DPH.
Vyřizuje: místostarosta, tajemník

