Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, IČO: 60460580, DIČ: CZ60460580

Armádní Servisní, příspěvková organizace
zastoupená ředitelem Ing. Martinem Lehkým

Vyhlašuje
ve smyslu ustanovení zákona č. 219/2000 Sb., zákon o majetku ČR a jejím vystupování v
právních vztazích ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník

poptávku na odkup kontejnerových kotelen – Nový Jičín
Předmět plnění:
Předmětem plnění je odkup a odvoz dvou kusů kontejnerových kotelen včetně související
komínové konstrukce. Podrobný popis vč. fotodokumentace je uveden v příloze č. 1 této
poptávky.
V současnosti je kotelna odstavena z provozu od roku 2015, kdy proběhla konzervace
odbornou firmou.
Místo plnění:
-

skladový areál Nový Jičín, k. ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí

Termín realizace:
-

ihned po podpisu kupní smlouvy, nejpozději do 31. 3. 2022.
přesný termín odvozu si kupující domluví s odpovědným pracovníkem, kterým je
Ing. Tomáš Hladík

Hodnocení:
Hodnocení nabídek proběhne tak, že bude vybrána nabídka s nejvyšší nabízenou cenou bez
DPH, v níž účastník zohlední veškeré související náklady s odvozem kotelen.
Minimální nabídková cena za celý předmět je 225 000,00 Kč bez DPH.
Způsob, místo a termín podání nabídek:
Účastníci mohou předkládat nabídky bud’ prostřednictvím poštovní přepravy nebo osobním
doručením.
Účastníci doručí písemnou nabídku shora popsaným způsobem ve zcela uzavřené obálce,
kterou opatří názvem „NABÍDKA NA ODKUP KONTEJNEROVÝCH KOTELEN NOVÝ JIČÍN - NEOTVÍRAT“ na adresu: Armádní Servisní, příspěvková organizace,
Podbabská 1589/1, 160 00 PRAHA 6 – Dejvice, a to v úředních dnech podatelny:
po-čt 8:00-11:00, 13:00-14:30, pá 8:00-11:00, 12:30-13:30. Podatelna je jediným místem, kde
budou nabídky přijímány.

Nabídka bude podána v jedné obálce a musí být doručena nejpozději do 30. 11. 2021
do 10.00 hodin.
Otevírání obálek bude neveřejné.
Nabídka bude zpracována v českém jazyce, podepsaná oprávněnou osobou a bude dále
obsahovat:
1. Nezaměnitelnou identifikaci účastníka:
• Právnická osoba - výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis
•
•

z obdobné evidence, pokud je v ní zapsán;
Fyzická osoba - jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště a případně doklad
o oprávnění k podnikání - ověřená fotokopie živnostenského listu;
V případě, že bude fyzickou osobu zastupovat osoba oprávněná, je nutno přiložit
souhlas osoby oprávněné a ověřenou kopii živnostenského listu.

2. Výši nabízené ceny vyjádřenou konkrétní částkou v Kč za celý předmět plnění, na kterou

účastník podává nabídku.

3. Čestné prohlášení, že účastník nemá žádné závazky vůči státu a Armádní Servisní,

příspěvkové organizaci.

V případě, že nabídka nebude obsahovat některou z výše popsaných náležitostí nebo obálka
s nabídkou nebude přesně označena, nebude v daném poptávkovém řízení hodnocena.
V případě shodné výše nabídkové ceny rozhoduje dřívější podání.
Informace o případné prohlídce místa plnění a další informace o předmětu plnění:
Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Hladík, tomas.hladik@as-po.cz ; tel.: 602 106 100.
V případě zájmu o prohlídku je potřeba nejméně dva pracovní dny před prohlídkou kontaktní
osobě nahlásit seznam účastníků prohlídky s kontaktními údaji (jméno a příjmení, číslo
občanského průkazu) na výše uvedený e-mail.
Ostatní:
a) Hodnoceny budou pouze nabídky účastníků podané osobami způsobilými k právním

úkonům a nabídky, které budou zcela odpovídat shora požadované specifikaci.
Hodnotícím kritériem bude nejvyšší nabídková cena.

b) Nejpozději do 10 pracovních dní po vyhodnocení výběrového řízení bude s vybraným

účastníkem uzavřena kupní smlouva. Do této doby jsou kupující vázáni svými nabídkami.
Smlouvu je možné podepsat výlučně elektronicky.

c) Sdělením svých osobních údajů v nabídce uděluje účastník souhlas se zpracováním svých

osobních údajů za účelem vyhodnocení výběrového řízení a využití těchto údajů při
případném procesu uzavírání a archivace kupní smlouvy.

UPOZORNĚNÍ:
Toto poptávkové řízení nezakládá právní nárok vybraného účastníka na uzavření kupní
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smlouvy, která bude s vybraným účastníkem ujednána až po ukončení tohoto poptávkového
řízení. Současně si zadavatel vyhrazuje právo neuzavřít kupní smlouvu se žádným
z účastníků a poptávkové řízení kdykoliv v průběhu zrušit.
Případné odpovědi na dotazy zaslané na lenka.karasova@as-po.cz budou sděleny formou
doplnění dalších příloh tohoto poptávkového řízení.
Přílohy:
č. 1 – Popis kotelen vč. fota
V Praze

Digitálně
Ing.
podepsal Ing.
Lehký
Martin Martin
Datum:
2021.11.03
Lehký
15:30:35 +01'00'
_______________________

Ing. Martin Lehký
ředitel
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