STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
Magistrát města Karviné
Odbor organizační

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
ČÍSLO JEDNACÍ:
SPISOVÁ ZNAČKA:
VYŘIZUJE:
TELEFON:
E-MAIL:
LISTŮ/PŘÍLOH:
DATUM:

SMK/023523/2020
SMK/023508/2020/02
Bc. Dagmar Ledvoňová
+420 596 387 209
Dagmar.Ledvonova@karvina.cz
2/2
24.2.2020

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu:
„Dodávka vícemístného vozidla“
Statutární město Karviná, zastoupené oddělením vnitřních služeb Odboru organizačního Magistrátu
města Karviné (dále jen „zadavatel), vyzývá zájemce (dále také „účastník“) k podání nabídky na
veřejnou zakázku malého rozsahu „Dodávka vícemístného vozidla“ („dále jen veřejná zakázka“).
Zadavatel sděluje, že tato veřejná zakázka není zadána v zadávacím řízení dle zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
1. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového vozidla dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této
výzvy.
2. Místo plnění
Místem plnění pro dodávku vozidla dle bodu č. 1 této výzvy je dvůr budovy B Magistrátu města Karviné,
Karola Śliwky 618, Karviná – Fryštát.
3. Požadavky na kvalifikaci dodavatele
Před podpisem smlouvy vybraný dodavatel prokáže způsobilost vymezenou v § 74 odst. 1 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, předložením čestného prohlášení podepsaného
oprávněnou osobou. Dále předloží dle § 77 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné organizace, pokud jiný právní předpis
zápis do takové evidence vyžaduje.
4. Doba plnění veřejné zakázky
Termín dodání vozidla: 41. týden roku 2020 (5. – 9.10.2020).
5. Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií
Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky toho účastníka, jehož nabídka bude ekonomicky
nejvýhodnější dle hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny bez daně z přidané hodnoty (dále jen
„DPH“).
6. Obchodní podmínky
Součástí výzvy je návrh smlouvy a technická specifikace.
7. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
Účastník stanoví tovární značku vozidla a jeho nabídkovou cenu bez DPH, DPH a cenu vč. DPH.

*MMKASS09586408*

*MMKASS09586408*
jednoznačný identifikátor dokumentu

 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ  Magistrát města Karviné
Adresa sídla: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát | IČO: 00297534 | DIČ: CZ00297534
Telefon: 596 387 111 | E-mail: epodatelna@karvina.cz | Datová schránka: es5bv8q | Web: www.karvina.cz

V nabídkové ceně musí být obsaženy veškeré náklady potřebné pro řádné splnění veřejné zakázky.
8. Termín a způsob pro doručení nabídek
Nabídku je možno podat pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK
dostupného na: https://ezak.karvina.cz/profile_display_2.html
Lhůta pro podání nabídek končí dne 9.3.2020 v 9:00 hod.
9. Ostatní
Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.
Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku zrušit nebo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem,
a to bez udání důvodu.
Pokud vybraný účastník nesplní podmínky stanovené v této výzvě, je zadavatel oprávněn jednat
s dalšími uchazeči podle pořadí zájemců.
10. Seznam příloh:
Příloha č. 1 - technická specifikace
Příloha č. 2 - návrh smlouvy
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