
 

 

Obec Čistá 
Čistá 195 

29423 Čistá u Mladé Boleslavi 

 

 

 

Výzva k podání nabídky na nákup osobního automobilu  
 

 

Identifikace zadavatele: 

 

Zadavatel:  Obec Čistá 

IČO:   00237621  

adresa:   Obec Čistá 195, 29423 Čistá u Mladé Boleslavi 

Starosta:  Zdeněk Tyšer 

Kontaktní osoby: Zdeněk Tyšer, starosta obce 

   Leoš Miler, místostarosta 

E-mail:  starosta@obeccista.cz 

Bankovní spojení: 4526-181/0100 

 

 

Předmět plnění: 

 

Obec Čistá vyzývá k podání nabídky na nákup 1 ks dopravního osobního automobilu, který 

bude sloužit pro potřeby obce, místních spolků i širší veřejnosti. Technická specifikace je 

uvedena v příloze č. 1.  

 

 

Místo a doba plnění: 

 

Místo plnění - Obec Čistá, okres Mladá Boleslav – předmět zakázky bude dodán k budově  

Obecního úřadu, č.p. 195 v obci Čistá 

 

Doba plnění (tato lhůta není omezena) – do 30. 6. 2019  

 

 

 

Hodnotící kritéria: 

 

Pro hodnocení nabídek bude zvolena výběrová komise, která bude mít min. 3 členy, kteří 

budou vybrání ze členů zastupitelstva, popř. i jiných osob, když nejméně 1 z členů komise 

musí být členem zastupitelstva a 1 z členů komise musí mít odborné znalosti odpovídající 

předmětu zakázky.  

 

Komise provede hodnocení nabídek podle stanovených kritérií a vybere nejvhodnější 

nabídku. Komise může rozhodnout, že žádnou nabídku nevybere. 

 

 

 



 

 

Hodnotící kritéria: 

Nejnižší nabídková cena (včetně DPH) za celý předmět plnění veřejné zakázky, nabídková 

cena musí obsahovat veškeré náklady spojené s kvalitním, řádným a včasným plněním této 

zakázky. Nabídková cena musí být uvedena jako nabídková cena bez DPH, vyčíslení DPH a 

celková dodávka včetně DPH. 

Splnění požadovaných parametrů. 

Hodnocení nabídek bude provedeno podle splnění hodnotících kritérií (tj. výše nabízené ceny 

a splnění požadovaných parametrů).  

 

 

Obchodní a platební podmínky 

 

Podmínky obchodního vztahu jsou uvedeny v návrhu Kupní smlouvy, která je přílohou této 

výzvy (příloha č. 2).  

Kupní cena bude uhrazena bezhotovostním převodem na účet prodávajícího do 30 dnů ode 

dne předání automobilu.  

 

 

Termín pro odevzdání nabídek 

 

Termín pro odevzdání nabídek je do 1. 4. 2019 do 17:00 hod. 

 

Další požadavky 

 

Uchazeč předloží jedno vyhotovení nabídky v listinné podobě.  

Nabídková cena bude uvedena ve vyplněném návrhu kupní smlouvy (viz přílohy č. 2).  

Další přílohy: 

- listina dokládající podnikatelské oprávnění – kopie živnostenského listu nebo výpis 

z obchodního rejstříku 

- návrh Kupní smlouvy opatřený podpisem osy oprávněné jednat jménem uchazeče 

- technická specifikace automobilu a seznam příslušenství, ze které bude možné 

zkontrolovat splnění technických podmínek dle přílohy č. 1 

 

 

 

V Čisté dne 08.03. 2019 

 

 

Zdeněk Tyšer, starosta obce Čistá 

 

 


