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Poptávkové řízení dle zákona 13712006 Sb. na zaiištění investiční akce identifikační číslo

SMVS 235V013000901 s názvem KHS Středočeského kraie - nákup automobilu

Čn - rraiská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Dittrichova 17,Pruha
2 (dáIejen ,,KHS") poptává zajištění nákupu 1 nového osobního automobilu. Nákup vozu Se

stal nutností po havárii s totální škodou jednoho automobilu zvozového parku organizace.
Tento chybějící automobil výrazně zkomplikoval plánované kontroly našim odborným
zaměstnancům.

Při výběru znabíďekbudeme rovněž ďbátna ekologickou šetrnost nabízených vozů tj. splnění
emisních limitů EURO 5.

Požadavky na vůz:

- Typ vozu'.Stimístný osobní automobil hatchback
- Výkon motoru 1,4, 16V/63 kW
- obiem zavazadlového prostoru: minimálně 300 litrů
- Barva bílá
- Palivo benzín
- Kombinovaná spotřeba (1/100km) - max. 5,9
- Kombinovaná emise Co2 (g/km) - max. 139
- Centrální zamykání s dálkoým ovládáním
- Elektrické ovládání oken vpředu
- Mechanickáklimatizace
- Rezervní kolo
- ABS, MSR a Dual Rate
- Airbagy řidiče a spolujezdce
- Imobilizér
- Denní svícení s deaktivací
- Povinnávýbava
- ocelová kola s velkoplošnými krýy
- Nárazníky lakované v barvě vozu
- Rádio s CD a MP3
- Loketní opěra vpředu
- Tónovaná skla
- El. ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka

Maximální hodnota předmětu poptávkového řízení činí 0,25 milionu korun vč. DPH.

Hodnotící kritéria pro vÝběr nejvýhodnější nabídk}'(s uvedením váhy pro hodnocení):

- nabídková cena 100'Á
způsob hodnocení: nejnižší nabídnutá cena
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Požadavk)z na zpracování nabídky:

Nabídku je třeba ZpÍacovat v českém jazyce v 1 vyhotovení' Uchazeě v nabídce uvede popis
vozidla a ďáIe veškeré údaje, které jsou relevantní z hlediska zadavatelem vyhlášených
hodnotících kritérií. Cenová nabídka musí obsahovat návrh kupní smlour,y v celkem čtyřech
vyhotoveních, podepsaný ze strany dodavatele vozíďIa.

Další zpřesňující údaje je možno ziskatna e-mailu vedoucí provozně-organizačního oddělení
paní Ivy Baštářové: iva.bastarova@klrsstc.cz nebo na telefonu 234l18l21 (333).

Nabídky je možné zasílat nejpozději do 26. 10.2012:

o v tištěné podobě v zalepené obálce oznaěené viditelně textem ,,NEOTVIRAT -
Poptávkové tizeni podle zákona č. 13712006 Sb. na zajištění investiční akce
identifikační číslo 235V013000901 KHS STC _ nákup automobilu" na adresu:

čn _ Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze
úsek náměstka ředitele pro ekonomicko-provozní činnost
Dittrichova 171329,128 01 Praha2

osobně na podatelnc Čn - Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v
Praze, Dittuichova I7 1329, Praha 2

Zár ov eí si zaL,av atel wht azuj e :

- odmítnutí všech předloŽených nabídek
- zrušení poptávkového Íizeni
- uchazeči nemají nárok na úhradu nákladů spojených s účastí v Ťízeni

Y Praze dne 8. I0.2012
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