
Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem 
IČO 25013891, zapsaný v obchodním rejstříku 

Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 945 

Doručovací adresa 
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vaše značka:              
naše značka:  30961 /22/ptn/21/les 
vyřizuje:  Antonín Leskota 
telefon: +420 475 668 029 
datum:  01. 06. 2022 
 

Výzva k podání nabídky na uzavření kupní smlouvy na dodání Autoplošiny pro 
správu, provoz a údržbu veřejného osvětlení. 

 

1. Název, sídlo a identifikační údaje prodávajícího 

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. 

se sídlem: Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem 

doručovací adresa: Jateční 426, 400 19 Ústí nad Labem 

zastupující: Mgr. Ing. Simona Mohacsi, MBA, výkonná ředitelka společnosti 

IČO: 25013891 DIČ: CZ25013891 

registrace: Krajský soud v Ústí nad Labem, sp. zn. B 945 

Kontaktní osoba ve věci: 

Antonín Leskota, vedoucí střediska správy veřejného osvětlení 

e-mail: leskota@dpmul.cz 

mobil: +420 606 427 507 

2. Předmět kupní smlouvy 

Dodávka 1 ks Autoplošiny (dále jen „Autoplošina“) pro údržbu veřejného osvětlení dle technické 

specifikace - příloha č. 2. 

3. Nabídková cena bude zpracována takto 

Nabídková cena musí být stanovena jako konečná celková cena za nabytí vlastnického práva k 

předmětu kupní smlouvy. 
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4. Platební podmínky 

Kupní cena bude uhrazena na účet prodávajícího uvedený v kupní smlouvě po předání a převzetí 

Autoplošiny a ostatního plnění prodávajícího poskytovaného podle této smlouvy bez vad. Kupní cena 

bude uhrazena na základě daňového dokladu, který bude prodávající povinen vystavit po předání 

příslušné dodávky, a to jen ve vztahu k Autoplošině nebo sadě speciálního nářadí, které byly podle 

předávacího protokolu předány bez vad. 

5. Prokázání profesní způsobilosti: 

Uchazeč doloží jako nedílnou součást nabídky následující dokumenty: 

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do 

takové evidence vyžaduje, ne starší 90 dnů 

- výpis z živnostenského rejstříku – obsahující předmět podnikání v rozsahu odpovídajícím 

předmětu plnění této zakázky, ne starší 90 dnů 

- předložit pět referencí na dodání obdobné autoplošiny za předchozí 3 roky. 

6. Hodnotící kritéria a způsob hodnocení nabídek 

Základním hodnotícím kritériem pro zadání zakázky je nejnižší nabídnutá cena při splnění všech 

požadavků technické specifikace. 

7. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky 

Nabídka bude zpracována tak, že bude obsažena na jediném listu papíru a musí obsahovat: 

a) jednoznačného uvedení nabídkové kupní ceny v číselném vyjádření, 

b) údaje o uchazeči o uzavření kupní smlouvy - obchodní firma, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení, 

kontaktní osoba. 

Dále budou přiloženy dva podepsané výtisky kupní smlouvy a bude přiloženo médium, obsahující 

kompletní nabídku, včetně doplněné kupní smlouvy ve formátu .docx. 

8. Způsob a termín podání nabídky 

Nabídky uchazeči se podávají písemně v tištěné podobě a na CD nosiči nebo FLASH disku, a to 
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doporučeně poštou nebo osobně s tím, že musí být předány zadavateli nejpozději do 10:00 hodin 

dne 22. 06. 2022 na sekretariát výkonné ředitelky společnosti na adrese Jateční ulice 426, 400 19 

Ústí nad Labem v obálce zabezpečené proti neoprávněné manipulaci přelepením s označením 

„NEOTVÍRAT - NABÍDKA AUTOPLOŠINA". Na obálce musí být uvedena obchodní firma a adresa sídla. 

Termín doručení nabídky poštou je rizikem uchazeče, za platnou nabídku se považuje ta, která bude 

doručena ve stanovené lhůtě na sekretariát výkonné ředitelky společnosti.  

9. Vyhrazená práva kupujícího 

a) Kupující si vyhrazuje právo kdykoliv, bez udání důvodů řízení o výběru uchazeče zrušit, 

odmítnout všechny nabídky a neuzavřít kupní smlouvu s žádným uchazečem, a to bez 

jakýchkoliv závazků vůči uchazečům, 

b) právo změnit, upřesnit nebo doplnit podmínky nabídky, 

c) právo ověřit a prověřit údaje uvedené jednotlivými uchazeči v nabídkách, 

d) dále si vyhrazuje právo s vybraným uchazečem jednat o konečném znění kupní smlouvy, 

e) prodávající nehradí uchazeči případné náklady spojené s nabídkou a nevrací podané nabídky, 

jež zůstávají u zadavatele jako doklad o průběhu výběru prodávajícího, 

f) právo projednat s vybraným uchazečem jednotlivé podmínky kupní smlouvy, 

g) kupující si vyhrazuje právo (nikoliv však povinnost) vyloučit nabídky: 

obsahově nekompletní nebo nesplňující požadavky stanovené v těchto zadávacích 

podmínkách, 

zjistí-li zadavatel kdykoliv v průběhu řízení, že uchazeč uvedl v předložené nabídce nepravdivé 

údaje. 

Příloha č. 1: Kupní smlouva 

Příloha č. 2: Technická specifikace 

 

V Ústí nad Labem dne ________________ 

 

  …………………………………………………..………..…..      
 Mgr. Ing. Simona Mohacsi, MBA  
 výkonná ředitelka společnosti 
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