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Věc:  Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky. 
 
Ve smyslu „pravidel pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hl. m. Prahy“ a podle zákona 
č.134/2006 Sb. o veřejných zakázkách, Vás 
 
 

vyzývám 
 
k podání nabídky na realizaci níže uvedené veřejné zakázky malého rozsahu.  
 

1. Název a popis veřejné zakázky: 
 

a) Nákup osobního automobilu  
b) Specifikace: motor objem 1,8 l, turbo benzín 2xOHC, 1781 ccm, kompresní poměr 9,5  

 110 kW/5700, typ motoru AUM 
 

 
2. Místo plnění:                                                       škola SŠAI – OP-2 odloučené pracoviště  

U plynárny 99a 
Správce zakázky:       Ing. František Neubauer 

 
3. Předpokládaná hodnota a doba plnění:  
Předpokládaná hodnota zakázky:    130 000 Kč s DPH 
Zahájení plnění veřejné zakázky:    24. 7. 2017 
Ukončení plnění veřejné zakázky:   28. 8. 2017 
 
4. Lhůta pro podání nabídky:  
Lhůta pro podání nabídky je do    28. 8. 2017 do 12.00 hod. 
Nabídka podaná po skončení této lhůty nebude zařazena do hodnocení. 

 
5. Místo podání nabídky a způsob podání nabídky 
Nabídku je nutno ve lhůtě uvedené v bodě 6 této výzvy podat osobně na SŠAI, Praha 10, Weilova 
2, Praha 10 - Hostivař – do vrátnice školy. Nabídka bude v českém jazyce na formátu A4. nabídka 
bude zalepena v obálce, která bude v levém horním rohu výrazně označena: „NEOTVÍRAT, veřejná 
zakázka – nákup osobního automobilu “. 
Na uzavření bude nabídka opatřena razítkem, případně podpisem uchazeče (je-li fyzickou osobou), 
statutárního zástupce, je-li právnickou osobou). 

 
6. Zadavatel: 

Zadavatelem této veřejné zakázky je příspěvková organizace  
Střední škola automobilní a informatiky Weilova 4, 102 00 Praha 10 – Hostivař 

 
7. Závazný obsah nabídky 

 Nabídková cena s DPH 

 Kompletní splnění specifikace 

 Zájemce je plátcem DPH 
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8. Lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni: 
Lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, činí 30 dnů a tato lhůta začíná běžet dnem 
následujícím po skončení lhůty pro podání nabídek. 
 
9. Kritéria a způsob hodnocení nabídek 
Nabídky budou hodnoceny vícekriteriárně. 
Kritéria hodnocení: 

 Výše nabídkové ceny     40% 

 Technický stav motoru     60%   
 

10. Vyrozumění o výsledku 
O výběru nejvhodnější nabídky budou zájemci vyrozuměni doporučeným dopisem nebo emailem 
do 30 dnů. 

 
11. Platební podmínky 
Zadavatel stanoví následující podmínky: 
- faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu zadavatele. 

Námitky proti údajům uvedeným ve faktuře může zadavatel uplatnit do konce lhůty její 
splatnosti s tím, že ji odešle zhotoviteli s uvedením výhrad. Tímto okamžikem se ruší lhůta 
splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží od okamžiku doručení opravené faktury zadavateli. 

 
12. Závěrečná ustanovení 
Zadavatel výslovně vylučuje použití postupu dle zákona 134/2016 Sb., zákon o veřejných zakázkách, 
na celou tuto veřejnou zakázku malého rozsahu kromě § 6 tohoto zákona. 
Zadavatel nabídky ani jejich části uchazečům nevrací. 
Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit ze zadávacího řízení uchazeče, jehož nabídka, nesplnila 
zadavatelem stanovené požadavky nebo neobsahovala zadavatelem požadované náležitosti. 
Uchazečům v souvislosti se zrušením řízení o zadávání zakázky nevzniknou žádná práva ani nároky 
vůči zadavateli. 
Zadavatel si vyhrazuje právo toto zadávací řízení kdykoli do uzavření příslušné smlouvy zrušit, a to 
bez udání důvodu. Zároveň si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky. 
Uchazečům nenáleží za vypracování nabídek žádná odměna ani úhrada nákladů spojených s jejich 
vypracováním a podáním. 

 
 
Praha 14. 7. 2017 
 
 
 
 
 

Ing. Milan Vorel 
ředitel SŠAI 


