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POPTÁVKOVÝ LIST

Základní údaje k výzvě pro podání nabídek dodavatelů v poptávkovém řízení k veřejné zakázce
malého rozsahu prováděné mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném
znění (dále jen „zákon“)

Název veřejné zakázky:

NÁKUP MALOTRAKTORU S PŘÍSLUŠENSTVÍM

Zadavatel:
Název/obchodní firma:

Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou

IČ:

000 64 190

Sídlo:

Praha 4, Krč, Vídeňská 800, PSČ 140 59

Osoby oprávněné za
zadavatele jednat:

Ing. Ondřej Fuxa, MBA, náměstek pro techniku a provoz

Kontaktní osoba:

Zdeněk Špaček

Telefon, fax:

605 234 246

E-mail:
Kontaktní osoba pro
dodatečné informace
k poptávce:

Václav Dvořák
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1. Vymezení předmětu veřejné zakázky
Nákup MALOTRAKTORU S PŘÍSLUŠENSTVÍM PRO CELOROČNÍ ÚKLID V AREÁLU FTNsP
-

valník - třístranné sklápění

-

nájezdová brzda

-

sněhová radlice – šířka záběru 1655 mm, hydraulické natáčení z místa řidiče, gumový břit

-

rozmetadlo zimní provedení, objem násypky 400 l, clony pro zimní posyp, síto

2. Obchodní podmínky, včetně platebních podmínek
Úhrada za řádné plnění předmětu poptávky bude prováděna v Kč na základě příslušného daňového dokladu
vystaveného vybraným uchazečem – součástí daňového dokladu (faktury) bude vždy předávací protokol.
Úhrada bude provedena ve dvou splátkách – 1. úhrada za traktor a 2. úhrada za příslušenství v 06/2012.
Splatnost faktur 90 dnů od jejich vystavení a 30 denní nepenalizace po jejich splatnosti,
3. Další podmínky
Uchazeč uvede dobu záruky.
Pozáruční servisní zajištění, (např. podmínky uzavření servisní smlouvy)
Specifické podmínky, např. reference atd.
Zadavatel si vyhrazuje možnost zrušení poptávkového řízení bez uvedení důvodu.
Zadavatel si vyhrazuje právo změny zadávacích podmínek poptávkového řízení např. na jejich doplnění.
Uchazeč souhlasí se zveřejněním všech náležitostí budoucího smluvního vztahu (textu smlouvy, množstevní
bonusy apod.).
4. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena bude uvedena v CZK v členění: nabídková cena bez DPH, sazba DPH, výše DPH a
nabídková cena včetně DPH.
Nabídková cena musí dále obsahovat: (může doplnit zadavatel podle konkrétního poptávkového řízení).
5. Pokyny a požadavky na způsob zpracování nabídky
Nabídka bude předložena v písemné formě v českém jazyce. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy,
které by mohly zadavatele uvést v omyl.
Obálka s nabídkou bude označena „Nákup MALOTRAKTORU“ – „neotevírat“.
Požadavky na strukturu nabídky:
Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou.
Titulní list nabídky: Identifikace a charakteristika uchazeče – základní údaje o uchazeči
Obsah nabídky. Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů
(kapitol).
Výpis z obchodního rejstříku originál nebo ověřená kopie/ alternativně postačuje kopie,
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Vlastní nabídka: Popis předmětu nabídky „ NÁKUP MALOTRAKTORU s příslušenstvím“.
Krycí list nabídky. Na krycím listu budou uvedeny následující údaje: název veřejné zakázky,
základní identifikační údaje zadavatele a uchazeče (včetně osob zmocněných k dalším jednáním),
nejvýše přípustná nabídková cena v členění: cena bez DPH, DPH a celková cena s DPH, doba
platnosti nabídky, datum a podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče.
Možnost poskytnutí podrobnější dokumentace k nabídce,
Kontaktní osoba, jméno, příjmení, funkce adresa, telefon, e-mail - oprávněné jednat za uchazeče,
případně plnou moc.
Podepsaný návrh smlouvy (kupní, servisní, o dílo apod.) osobou oprávněnou jednat za uchazeče
(je-li to v konkrétním případě vhodné dle rozhodnutí zadavatele) s uvedením, že smlouva je
uzavřena na základě poptávkového řízení ………………. Ze dne………… č.j. ……..
6. Termín a místo podání nabídky
Poštou se nabídka podává zadavateli na adresu: Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou,
Vídeňská 800, 140 59, Praha 4 - Krč
Osobně se nabídka podává zadavateli v pracovních dnech v době od 8.00 do 15.00 hod. na podatelnu.
Vychází-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, prodlužuje se konec lhůty na nejbližší následující
pracovní den.
E-mailem se nabídka podává na adresu: vaclav.dvorak@ftn.cz
Nabídky musí být zadavateli doručeny do 28.11.2011 do 12.00 hod. poslední den lhůty pro podání nabídek.
7. Způsob hodnocení nabídky
Základním kritériem/základními kritérii pro hodnocení nabídky a zadání veřejné zakázky malého rozsahu je:
nejnižší nabídková cena bez DPH.
8. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů.
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který doloží:
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence,
pokud je v ní zapsán
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění.
9. Závěrečné informace
Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku, bez variant.
Náklady uchazečů spojené s účastí v poptávkovém řízení zadavatel nehradí.
Nabídky nebudou uchazečům vráceny.
Zadavatel prohlašuje, že poskytnuté údaje o jednotlivých uchazečích považuje za důvěrné a bude je
využívat jen pro účely tohoto poptávkového řízení.

Příloha: krycí list nabídky
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