Výzva k podání nabídky
Zoologická zahrada Hodonín, příspěvková organizace,
U Zoo 3529/1, 695 01 Hodonín
Vás v souladu s § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a v souladu
s předpisem MěÚ Hodonín č. 13/2017, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro
příspěvkové organizace, vyzývá k předložení cenové nabídky k zabezpečení zakázky malého
rozsahu s názvem:

„Dodání automobilu pro osoby a gastro“
Zadavatel:
Zoologická zahrada Hodonín, příspěvková organizace
Statutární orgán:
Mgr. Martin Krug, Ředitel Zoologické zahrady Hodonín
Sídlo zadavatele:
U Zoo 3529/1, 695 01 Hodonín
IČO:
44164289
DIČ:
CZ699001303
Právní forma:
příspěvková organizace
Bankovní spojení:
Komerční banka, a. s., pobočka Hodonín, č.ú.: 6535671/0100
Kontaktní osoba:
Mgr. Martin Krug, tel.: 518120019, email: director@zoo-hodonin.cz

ZADÁVACÍ PODMÍNKY
I. Vymezení předmětu veřejné zakázky
Předmět plnění se vztahuje na dodání nového osobního automobilu pro osoby a materiál
v konfiguraci minimálně:
Motorizace:
Minimální počet míst:
Největší přípustná hmotnost:
Objem zavazadlového prostoru:

benzín s min. objemem 1000 cm3 splňující normu EURO 6.
4 včetně 2. řady sedadel
3500 kg
min. 300 L

Povinná výbava: ABS, airbag, autorádio s bluethooth, klimatizace, imobilizér, centrální zamykání
dálkově + alarm, mlhové světlomety, posilovač řízení, elektrická přední okna, palubní počítač.
Servisní zázemí v Hodoníně.
Záruční lhůta a servis min. 3 roky nebo do min. 100 000 ujetých km.

1/3

II. Prokázání kvalifikačních předpokladů
1. Základní způsobilost
Zadavatel požaduje splnění základní způsobilosti předložením Čestného prohlášení (příloha č. 1), že
dodavatel splňuje příslušnou základní způsobilost požadovanou veřejným zadavatelem.
Požadovaný dokument musí být podepsán osobou oprávněnou jednat za dodavatele, nebo osobou
příslušně zmocněnou.
2. Profesní způsobilost
Zadavatel požaduje splnění profesní způsobilosti předložením prostých kopií:
výpis z obchodního rejstříku, je-li uchazeč v tomto rejstříku zapsán, případně výpisem z jiné
obdobné evidence (např. živnostenského listu či výpisu z živnostenského rejstříku) přičemž obsah
předmětu podnikání musí být v rozsahu odpovídajícímu předmětu této veřejné zakázky.
Výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší 3 měsíců přede dnem zahájení výběrového řízení.
III. Doba a místo plnění
Doba plnění: do nejpozději do 30 dnů po podpisu smlouvy (podpis smlouvy do 14 dnů od výběru
dodavatele).
Místem dodání bude: Zoologická zahrada Hodonín, U Zoo 3529/1, 695 01 Hodonín.
V. Další podmínky
Součástí nabídky bude návrh smlouvy, podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče.
VI. Způsob hodnocení nabídek – podle nejnižší nabídkové ceny
Nabídky budou hodnoceny podle hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny.
Za nejvýhodnější bude považována nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
Celková nabídková cena bez DPH je předmětem hodnocení.
VII. Požadavek na zpracování ceny
Celková cena bude navržena v Kč, v členění cena bez DPH, částka DPH a cena bez DPH.
Nabídková cena musí být definována jako nejvýše přípustná a bude obsahovat veškeré náklady
spojené s dodávkou zboží (zejm. doprava).
IX. Způsob doručení nabídky
Uchazeč doručí svou nabídku v uzavřené obálce označené: „Dodání automobilu pro osoby
a gastro - NEOTEVÍRAT“ a opatřenou razítkem uchazeče poštou na adresu: Zoologická zahrada
Hodonín, U Zoo 3529/1, 695 01 Hodonín, anebo osobně na adrese vyhlašovatele, Zoo Hodonín
p.o., U Zoo 3529/1, 695 01 Hodonín.
Dodání nabídky může proběhnout poštou, anebo osobním doručením do kanceláře ekonoma Zoo
Hodonín, a to každý den v pracovní době od 7.00 hodin do 15.30 hodin, vyjma posledního dne pro
doručení tj. 26.2.2021.
Termín pro doručení cenové nabídky: nejpozději do 26. 2. 2021 do 12:00 hodin.
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X. Obsah nabídky
Nabídka bude podána v českém jazyce, v písemné formě a bude podepsána osobou oprávněnou
jednat za uchazeče a bude dále obsahovat:
a) prokázání kvalifikačních předpokladů - viz bod č. II
b) vypracovaný návrh smlouvy, podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče.
Z obsahu smlouvy či jejích příloh musí být patrné splnění předmětu plnění dle čl. I. této výzvy.
c) nabídková cena
XI. Zadavatel si dále vyhrazuje
a) právo nevybrat žádnou nabídku
b) právo zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodu
c) za zpracování nabídky nepřísluší uchazeči úhrada
d) splněním podmínek výzvy nevzniká uchazeči nárok pro přijetí nabídky ani nárok na uzavření
smlouvy
Příloha:
Příloha č. 1 – čestné prohlášení

Mgr. Martin Krug
Ředitel Zoologické zahrady Hodonín

Martin
Krug

Digitálně podepsal
Martin Krug
Datum: 2021.02.15
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