MĚSTO BLOVICE
Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice, IČ: 00256455, DIČ: CZ00256455
V Blovicích dne 2.12.2019
Vyřizuje: Ing. Michal Hodek
Č.j. : MUBlov 18209/19/MS

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu – „Dodávka vozu
Městské policie Blovice“
Vážení obchodní přátelé,
město Blovice hodlá v nejbližší době uskutečnit nákup vozidla vhodného pro službu Městské
policie Blovice. Oslovujeme Vás v poptávkovém řízení města Blovice jako potencionálního
dodavatele a žádáme tímto o podání cenové nabídky. Tato akce je financována z rozpočtu
města Blovice.
1. Informace o předmětu zadávané zakázky:
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku vozidla Městské policie Blovice o
předpokládané hodnotě do 410 tis.Kč bez DPH.
Přesná technická specifikace: v příloze č.1 této výzvy
Předpokládaný termín dodání max.: 1.4.2020
Financování:
Přímý nákup, splatnost 100% v r. 2020 vč. zálohové faktury
Pojištění – nepožadujeme, bude zahrnuto do flotily vozidel města Blovice

2. Identifikační údaje zadavatele:
Jméno/název: město Blovice
Adresa sídla: Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice
IČ: 00256455
DIČ: CZ00256455
Zastoupené: Bc. Robertem Zelenkou, starostou
3. Informace o zadávací dokumentaci:
Zadávací dokumentace je součástí této výzvy. Informace o možnosti získání dodatečných
informací je možné u pana Ing. Michala Hodka
Telefon: 724 517 402, e-mail: michal.hodek@mublovice.cz
4. Lhůta a místo pro podání nabídek:
Lhůta pro podání nabídek : do 18.12.2019 do 10 hod.
Místo podání nabídek: město Blovice, Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice
Nabídky, které budou uchazeči doručeny po této lhůtě, nebudou přijaty k hodnocení.
5.Termín otvírání obálek, posuzování a hodnocení nabídek:
Termín otevírání obálek:
18.12.2019 po 10 hod. (neveřejné)
Termín posuzování a hodnocení nabídek: po otevírání obálek

6. Náležitosti nabídky :
Nabídka bude odevzdána v neporušené obálce s identifikací uchazeče a označením „Dodávka
vozu Městské policie Blovice, NEOTEVÍRAT“. Nabídka bude obsahovat návrh kupní
smlouvy podepsaný pověřenou osobou uchazeče (nebo jiného relevantního dokumentu),
v příloze smlouvy bude cenová a technická specifikace nabízeného vozidla.
Součástí nabídky budou dále technické specifikace ke zvláštní výbavě a příslušenství a další
dokumenty.
7. Hodnotící kritéria :
Rozhodujícím kritériem pro hodnocení nabídek je nejnižší nabídková cena.

7. Kvalifikační předpoklady:
 Není vyžadována kvalifikace

8. Ostatní podmínky zadavatele :
Obchodní podmínky – dle zadávacích podmínek a podmínek KS.
Zadavatel si vyhrazuje zrušit toto zadávací řízení zrušit bez udání důvodu.
Zadavatel si vyhrazuje právo změnit rozsah plnění, toto bude oznámeno vybranému uchazeči
před podpisem SOD.
Vyhlášení a výsledek zadávacího řízení bude uveřejněno na webu města Blovice a SOD
v Registru smluv.

Ing. Michal Hodek
místostarosta města Blovice
/podepsáno elektronicky/

Zápis z otevírání obálek
Poptávkové řízení „Dodávka vozu Městské policie Blovice“
Poptávkové řízení bylo vyhlášeno výzvou ze dne 2.12.2019 (2 oslovení dodavatelé), do
18.12.2019 do 10 hod byla odevzdána 1 nabídka.
Nabídky byly otevřeny v pořadí podle doručení:
Poř.č.
1.

Identifikace uchazeče
AUTO HORNÁT s.r.o.
U Velkého rybníka 121
323 00 Plzeň
IČ 26389835

Požadavky
Cena v Kč bez
zadavatele
DPH
408.421,48,- splněny

Komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení Ing. Michal Hodek, Ing. Jiří Kos a
Ján Hudák doporučuje Radě města Blovice schválit nabídku uchazeče AUTO HORNÁT s.r.o.,
U Velkého rybníka 121, 323 00 Plzeň, IČ 26389835. Důvodem je příznivá cena 408.421,48Kč
bez DPH a splnění podmínek zadavatele.
V Blovicích 18.12.2019

Podpisy členů komise:

Ing. Michal Hodek
Ing. Jiří Kos
Ján Hudák

Návrh usnesení RM:
RM schvaluje
Na základě výsledku poptávkového řízení „Dodávka vozu Městské policie Blovice“ cenovou
nabídku společnosti AUTO HORNÁT s.r.o., U Velkého rybníka 121, 323 00 Plzeň, IČ
26389835 za cenu 408.421,48 Kč bez DPH (494.190,-Kč vč. DPH), dle předloženého návrhu.
Vyřizuje: místostarosta, č.j. MUBlov 18209/19/MS

