
Výekumný ústav lesníha hospodářství a rrryslivosti, v. v. i.
Strnady 136, 252 ů2 "iíloviště

Výzkuuná stanice §pŇn*
N* Žlivě 55a,5l"7 ft apočn*

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše zn.:

Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:

Opočno,7.8.2at5
č. j.: a!OOO514/VULHM l2075
Věc: !

Výzva k podání nabídky na veřeinou zakázku malého rozsahu
,,Užitkový automobil"

V souladu s podmínkami zákona č,I37/7aa6 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů, § 1_8 odst. 5, ve spojenís § 6 odst. ]_.

Název zakázky:

Zadavatel (název, sídlo}:

Korespondenční adresa ;

lč:
DlČ:

Zastoupený:
kontaktní osoba:

Bank, spojeni: Komerčni banka
č, ú.: 17938,|1Ť/0,|0§

lČ: §Oil10?§2
DlČ: cZ§Oí}20?02

Tel.: +42S 494 6§8 3§1
l§ D§: §p?ua§u

E+nail: lnfo@vulhmop.cz
Web: www,vulhm,opocno.cz

l.

,,Užitkový automobi|"

Výzkumný ústav lesního hospodářstvía myslivosti, v. v, i,

Strnady 136,252 02 Jíloviště

.Výzkumný ústav lesního hospodářstvía myslivosti, v. v, i.

Strnady ]_36, 156 00 Praha 5 - Zbraslav

00CI20702

CzaoOZa7az

ředitelem doc, RNDr, Bohumírem Lomským, C§c,
lng. JiříNovák, Ph,D., te|.724907 649
lng, Jan Leugner, Ph.D,, tel" 602 783 479
doc. lng. Antonín Jurásek, CSc., tel. 602 299 930

ll.
Předmět a rozsah zakázky

Předmětem této veřejné zakázky je zajištění dodávky 1ks nového užitkového automobilu
schváleného ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro provoz na pozemních komunikacích v České



Výzkumný ústav lesníhg hospodéřství a mys|ivasti, v" v. i-
Sťrnady 136, 25ž 8ž Jiloviště

Vý*u rn ná sta n ice Op*č* e
Na alivě §5ú,53V 73 *p*čna

republice a to v provedení a výbavě dle technické specifikace uvedené v Příloze 1 této výzvy
idále jen ,,vozidio"i"

Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle CPV: 34tL52aa-8 motorová vozidla pro přepravu
méně než 10 lidí,

lll.
Předpokládaná cena

Předpokládaná cena zakázky cca 830 tis, Kč, v cenách bez DPH,

lV.
Místo a doba plnění

Místem dodání a převzetí plněníveřejné zakázky je sídlo provozovny zadavatele (Výzkumná
stanice Opočno, Na Olivě 550, 5].7 73 Opočno),

Konečný termín realizace dodávky požaduje zadavatel nrax. do 15,12.2015.

V.
Požadavky na obsah nabídky

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce.

Nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat jménem a za uchazeče.

Nabídka bude obsahovat vyplněný Krycí list, uvedený v Příloze 2 této výzvy.

Nabídka bude obsahovat popis a specifikace vozidla, z níž musí být patrné dodržení všech
zadavatelem poŽadovaných vlastností, technických parametrů a úrovně výbavy {pokud je
poŽadován číselně vyjádřitelný pararnetr, uvede uchazeč skutečnou hodnotu tohoto
parametru jím nabízeného vbzidla},

Součástínabídky bude:

1. pověřent uchazeče výrobcem předmětného vozidla k jeho prodeji (je autorizovaným
prodejcem), je-li uchazeč výrobcenn, prokáže tuto skutečnost čestným prohlášením, je-li
uchazeČ autorizOvaným prodejcem, prokáže tuto skutečnost předložením dokladu
vystaveného výrobcem příp. jeho zastoupením v ČR. Tento doklad je rovněž možno
nahradit čestným prohlášením uchazeče, že je pověřen výrobcem vozidel příp. jeho
zastoupením v ČR k prodeji těchto vozidel;

7. přesná adresa alespoň jednoho autorizovaného servisního střediska pro nabízené vozidlo
v dosahu max, 50 km od místa dodání a převzetí plnění zakázky ibod lV, výzvy), provozní
doba tohoto střediska, telefonní čísla a e-mail pro spojenís tímto servisním střediskem;

3. kopie dokladŮ potvrzujícíautorizaci tohoto servisního střediska výrobcem nabízené značky
vozidel či jejich oficiálním importérem pro ČR nebo čestné prohlášení uchazeče, že toto
jím deklarované servisní středisko je autorizováno výrobcem nabízené značky vozidel či
jejich oficiálním importérem pro ČR k poskytováníservisních služeb.

lC: 0§OžOTfi2
nÉ: 6zs§§ž§7{}2

Bank. spcjení: Komerční banka
č. tj";27§§8111lBlO§

Te|.1 +42* 4§,t §€8 3§1
lD E}§: 5pPua§u

E-rnail: info@vulhmop.cz
ťlíeb: www,vulhm.opocno.cz



Výzkumný ústav l*sního hcspadářství a nnyslivosti, v, v, i.
Strnady 136,252 ů2 Jilcviitě

|lýzkumná stgniee Opočn*
Na alivě 55il,517 73 Op*čnc

Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů předkládá uchazeč v prosté kopii.
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního
rejstříku nesmí být staršínež 90 clnů,

Nabídka bude obsahovat alespoň:

a. krvcí list nabídkv s uvedením identifikačních údajů dodavatele s uvedením nabídkové
ceny - viz Příloha č. 2;

b. vlastnícenovou nabídku;
c, podrobný popis a specifikace vozidla;
d. doklad o pověření prodávaiícího k prodeii předmětnÝch vozidel {případně čestné

prohiášeníuchazeče};
e. senvisnístředisko uchazeče - přesná adresa, provozní doba a kontakty;
f . doklad o autorizaci výše uvedeného servisního střediska {případně čestné prohlášení

prodávajícího);
g. doklad prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů - formou originálně

podepsaného čestného prohlášení -,viz Příloha č. 3;
h. doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů:

- výpis z obchodního reistříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán - ve formě běžné kopie, ne starší 90 dní. Nelze
podávat výpis z internetu!

- doklad o optávněLrí k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávněníči licenci, volně - ve formě běžné kopie

i. návrh kupní smlouvv, obsahující požadované údaje v čl. Vlll. této Výzvy, originálně
vlastnorqČně podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

Upozornění: Uchazeč může podat jen 1 nabídku, variantní řešenízadavatel nepřipouští.

Vl.
Zpracování nabídkové ceny

Nabídka bude uvedena v CZK a zpracována v členění:

, nabídková cena bez DPH,
- sazba DPH,
- nabídková cena včetně DPH,

Nabídková cena bude zpracována jako cena nejvýše přípustná za splnění specifikovaného
předmětu plněníveřejné zakázky v nabízeném termínu a kvalitě, Nabídka musí zohledňovat
veŠkeré Části dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale či dočasně ke splnění předmětu
veřejné zakázky.

Bank, spojení: Komerční b*nka
č. ů.: ž7§§8lílíStú0

iÓ: §§ú2s?0?
*lČ: cz000ža7s2

Tel.; *428 494 §s8 3§Ť
lD §$: Splua§u

E+nail: info@vulhmop.cz
Web; www.vulhm.opocno.cz



Výzkumný ústav lesního hospadářství a mysliuosti, v- v" i.
Strnady ]"36, 25ž 02 Jílcviště

Výzkumná sta*ice Opaťna
Nn Žlivě 55ú, 517 73 Opačna

Vl!.
Způsob hodnocení nabídek

Základním hodnotícím kritériem je ekonrrmická vhodnost nabídky,

Kritéria:
r Nabídková cena -váha7a%
o Záruční doba - váha2a%
. Termín dodání - váha 1O %

Pro hodnoceníbude každé kritérium ohodnoceno číselně od nejlepší{1) po nejhorší unnístění,
podle poČtu uchazečŮ. Hodnocení bude provedeno váženým aritrnetickým průr.,rěren"r, kdy
nejniŽŠÍ hodnota znamená nejlepší nabídku, nejvyšší hodnota naopak poslední pořadí
v nabídkách.

Vlll.
Obchodní a platební podmínky

UchazeČ je povinen podat jediný návrh kupní smlouvy jako součást své nabídky, V případě
nepředloŽení návrhu smlouvy bude nabídka uchazeče vyřazena z hodnocení.

Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče po3epsán statutárním orgánem nebo osobor{
k tomu zrnocněnou na zák|adě p|né moci, v takovém případě doloží uchazeč toto zmocnění
v originálu nebo v úředně ověřené kopii v nabídce. Předložení nepodepsaného návrhu
smlouvy není předložením řádného návrhu požadované smlouvy,

Návrh kupní smlouvy musí obsahovat následující smluvní podmínky:

a) Cena dodávky se sjednává jako cena rnaximální zahrnujícíveškeré náklady spojené
se splněním předmětu veřejné zakázky v rozsahu stanoveném zadávacími
podmínkamiveřejné zakázky v nabízeném termínu a kvaiitě,

b) Záručnídobu uvede uchazeč v návrhu kupnísmlouvy v měsících,
c) lálaha na dodání předmětu VZMR může být maximálně do 10 % ze sjednané ceny.
d) Doba splatnosti zálohy nebo daňového dokladu bude 14 kalendářních dnů od data

vystavení"

e) Daňový doklad musí obsahovat náležitosti dle platného předpisu o dani z přidané
hodnoty.

f) Zálohový doklad a daňový doklad, na základě kteních se budou provádět platby,
budou vystaveny v listinné podobě, případně v elektronické podobě se zaručeným
elektronickým podpisem podle obecně závazných předpisů.

lČ: 0s8ž6702
nÉ: §2§§0?070?

Bank, spojení: Komerčni banka
č" *.: ž7938í1ll§l&ů

Tel,: +4tú 4§4 668 3S1
lD §Sl §p?ua5u

F-mail: inío@vulhmop.cz
Web: www.vulhm.opocno.cz
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Výzkumn,ř ústav lesníha hcspodářství a nnyslivosti, v. u, i.
§trnady 13§, ž52 02 Jílaviště

|íiýzkumnú stan ice §psčno
Nc #livě 55ú, 5j"7 73 úpačnc

lx"
Místo pro podání nabídek a lhůta pro podání

Způsob doručení nabídky:

Písemně v uzavřené a označené obálce, nejlépe poštou, případně osobně v pracovních dnech
nejpozdějivŠak do 1_3:00 hod. do sekretariátu vedoucího Výzkumné stanice Opočno (Na Olivě
550, 5]-7 73 Opočno) k rukám pí, V, Gůtlerové, případně pí, Z, Kocourkové,

Na obálce uvedte text:

,,NÉoTVíRAT - VEŘEJNÁ zAKÁzKA -,,UŽ|TKoVÝ AUToMoBlL"

Adresa pro doručení nabídky:

Vtizkumný ústav lesního hospodářstvía myslivosti, v, v. i.

Výzkumná Stanice Opočno
Na Olivě 550
5!7 73 Opočno

Termín doručení n.UÚy, do 25. 8, 2015 13:00 hod.

x.

DaIší podmínky a informace k veřejné zakázce

Zadavatel si vyhrazuje právo tuto soutěž zrušit,

Předpokládaná lhůta, ve ktelé zadavatel provede vyhodnocení a výběr nejvhodnější nabídky
je nejpozději do 28, 8. ZO75. Jednání o vyhodnocení a výběru nejvhodnější nabídky je
neveřejné,

Dostupnost dokumentŮ:

Přílohy 1,, až 3. k této výzvě jsou také ke stažení na stránkách yvlvw.vulhrn.cz v sekci
,,Oznámení" a na profilu zadavatele www.zakazkv,eagri,cz.

A
lng. jiříNovák, Ph.D, v, ,,/ Z_
vedoucí Výzkumné stanice Opočno

Yýzkumný ristav les ního
ho§podářswí a mysllvosti, v.v.i.
§_trnady í36, 252 02 Jílovlště

,fi)|c: oooioloá Ďle, ižňrióŽozoz
/ :,..11y'l eiyrř,iň"iiá"ni op"C"o

N6 olivé 550;517 zs ooocná
wwwwlhm.cz o

E*nail: info@vulhmop.sz
Web; www.vulhm.opocno.cz

Tol. +,|20 494 668 391-2, Fax +4n 4a4 oos s93

Fříioha č, 1 - Technická specifikace
Příloha č. 2 - Krycílist nabídky
Přílclha č, 3 - Čestné prohiášení

§ank. *pojeni: Komerčni banka
č" ú.: 27938,1 1{lí},!00

{f,: E$§*s7*ž
nl*; *US*Sí87fi2

Tel.: +4?0 4§4 668 39'l
lD D§;5p7ua5u


