
vÝzvA K ponÁxí xnníoxy

na odkoupení starŠího, ojetého, neprovozuschopného sněžného pásového
vozidla PistenBully 200

pod názvem:

,,Odkoupení neprovozuschopného PistenBully 200oo.

PnOnÁVa.rÍCÍ: SPORTES Svitavy s.r.o., Riegrova 2098/5,568 02 Svitavy



1. PREAMBULE

Touto písemnou výzvou wTýyá prodávající zájemce k podání nabídky na odkoupení staršího, ojetého,
neproyozuschopného sněžného pásového vozidla, určeného k úpravě |yžařských terénů PistenBully 200,
výrobní čís|o: W09823.10035K30000, rok výroby 1998, včetně 1 sady hliníkových pásů, čelní 12-ti
polohové radlice a zadní multiflexní sněhové frézy.

2. IDENTIFIKAčNÍ Úua.rn PRoDÁvAJÍcÍHo:

Název zadavatele: SPORTES Svitavy, s.r.o.
Sídlo: Riegrova 209815, 568 02 Svitavy
Zastoupen: Ing. Jaroslav Kytýr -jednatel společnosti
IČ: 620 62 620
DIČ: CZ62062620
Tel: 461 619 098
Fax: 461 619 098
e-mail j aroslav.kytyr@svitavy .cz

Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Kytýr

3. pŘEDMĚT popTÁvKy

3.1. Předmět veřeiné poptávky :

Předmětem veřejné poptávky je prodej staršího, ojetého, neprovozuschopného sněžného pásového vozidla,
určeného k úpravě lyžařs\ých terénů PistenBully 200, výrobní číslo: W09823.10035K30000, rok u_fooby 1998,
včetně 1 sady hliníkov,ých pásů, čelní 12-ti polohové radlice azadni multiflexní sněhové frézy, dle níže uvedené
technické specifikace v bodě 3.2.

3.2. Technická specifikace nabízeného stroie na prodei:

Motor - vrýkon
Minimální celková šířka stroje včetně přídavných zařizení
Maximální celková šířka stroje včetně přídavných zařizeni
Rok rnýroby:
Počet naj etrých motohodin

Součástí dodávky bude také:

a) Sada hliníkov,ých pásů

b) Dvanácti polohová čelní radlice
c) Zadní multiflexní sněhová fréza

278 PS
4.160 mm
5.400 mm

1 998
7.968 Motohodin



4. DOBA A MÍSTO PLNňNÍ POPTÁVKY NA PRODEJ

4.1. PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA REALIZACE PRODEJE

Zadav atel předpokládá r ealizací prodej e do 3 0, 8. 20 1 3 .

4.2. MÍsTo PLNňNÍ POPTÁVKY NA PRODEJ

Prodávající předá stroj kupujícímu na adrese: TopKarMoto s.r.o., Dlouhoňovice 22, 5640I Žamberk

5. DoDATEčxn INponMACE

5.1. Poskytování dodatečných informací

Zájemce je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k poptávce. Žadost musí být
doručena na adresu zadavatele nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, odešle zadavatel do 2 pracovních dnů současně všem
zájemcŮm, kteří požádali o poskytnutí výzvy nebo kterym byla výzva poskytnuta. Prodávající uveřejní
dodatečné informace včetně přesného mění žádosti také na weboqich stánkách prodávajícího
www.sportessvitaly.cz, blok,,Provoznízáležitosti", sekce: ,,Výběrové íízeni", část: ,,Veřejné zakázky aktivní"
v místě zveřejnění výzvy kpodání nabídky,

Vzhledem ke krátkým lhůtám pro poskytování dodatečných informací, bude pro poskytnutí dodatečných
informací prioritně lyužito elektronické pošty.

5.2. Prohlídka prodávaného stroje PistenBully 200

Prodávající umožní zájemcům prohlídku prodávaného stroje Pistenllully 200, dne 7.8.20l3, od l0.00 hodin, na
adrese: TopKarMoto s.r.o., Dlouhoňovice 22, 5 640I Žamberk,

Kontaktní osoba za prodávajícího je : František Trávníček, mobil: 731 4I2 015

6. LHŮTA A MíSTO PRo PODÁNí NenÍnnx

6.1. Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne 15.8.2013 v 10.00 hod.

6.2. Místo pro podávání nabídek

Nabídky \ze podat osobně, doporučenou poštou, či kurymí službou. Nabídky podávané osobně, či
prostřednictvím kuryrní služby lze podat v kanceláři jednatele společnosti SPORTES Svitaly, s.r.o., Riegrova
209815, 568 02 Svitavy - pověřené osoby k převzetí nabídky; Ing. Jaroslav Kytýr, paní Pavla Špičáková, a to
každý pracovní den lhůty v době od 8:00 hod do 14:00 hod. a poslední den lhůty do 10:00 hodin.

Adresa pro zasíIání nabídek doporučenou poštou, je následpjící:

Ing. Jaroslav Kytýr, SPORTES Svitavy, s.r.o., Riegrova2098/5,568 02 Svitavy

V případě osobního doručení, doručení prostřednictvím pošty či kuýrní službou se za okamžik doručení
považuje fyzicképřevzeti nabídkyjednou z v,ýše uvedených pověřených osob k píevzetí nabídky.



6.3. Podání nabídky

Nabídka bude podána vlistinné podobě, vjednom svazku a vjedné uzavřené obálce označené názvem veře.jné
poptávky, na které musí by,t uvedena adresa uchazeče a nápis NEOTVÍRAT - POPTÁVKOVE ŘÍZnNÍ.
Uzavřením obálky či obalu se pro účely tohoto poptávkového íizení ronlmí opatření obálky, resp. obalu, na
uza*Ťení podpisem nebo razítkem uchazeče, a to tak, aby obálku nebylo možné jakýmkoliv způsobem
neoprávněně oteťít, anižby došlo k poškození výše uvedených ochranných prvků.

I.POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPt NĚNÍ KVALIFIKACE

7.1. Kvalifikace - rozsah požadavků
Zájemce je povinen prokázat splnění pro tuto poptávku stanovených kvalifikačních předpokladů a ve své
nabídce toto splnění doložit způsobem uvedeným níže.Prodávající v rámci této zakázky požaduje splnění :

a) základníchkvalifi kačních předpokladů
b) profesních kvalifikačních předpokladů

7.2. Základní kvalifi kační předpok|ady
Základní kvalifikační předpoklady splňuje zájemce:

- vučijehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolventní řízení
- ktery není v likvidaci.

Zájemce prokáže splnění základních kvalif,rkačních předpokladů předložením originálu nebo prosté kopie
Čestného prohlášení, ze kterého musí vyplývat, že zájemce splňuje výše uvedené základni kvalilrkační
předpoklady.

7.3. Profesní kvalifikační předpoklady
Zájemce prokáže profesní kvalifikační předpoklady předložením :

- originálu nebo prosté kopie výpisu zobchodního rejstříku, pokud je vněm zapsán, či výpisu zjiné
obdobné evidence, pokud je v ni zapsán,

- originálu nebo prosté kopie dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů
v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazujícím příslušné
živnostenské oprávnění nebo licenci.

7.4. Obsah a forma předkládaných dokladů
Doklady prokazující splnění základnich kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí bý
k poslednímu dni, ke kterému má bl.t prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. Posledním
dnem, ke kterému mábytprokázáno splnění kvalifikace, je poslední den lhůty pro podáni nabídky. Doklady,
jimlž zájemce prokazuje splnění základních a technických kvalilrkačních předpokladů musejí být podepsány
osobou oprár,něnou za zájemce jednat a podepisovat. V případě právnické osoby budou uvedené doklady
podepsány v souladu se způsobem jednání a podepisování dle v,.ipisu z obchodního rejstříku.

8. úDAJE o HoDNoTícícrr KRITERIícH

Základnim hodnotícím kritériem je nejvyšší nabídková cena bez DPH.

9. poŽADAvEK NA zpŮsoB zpRAcovÁNí Nlrínrovn cENy

Nabídková cena

Nabídkovou cenou se pro účely tohoto řízení se rozumí celková cena za předmět poptávky bez DPH.



10. oBcHoDNí poDMíNxy

Zadavatel jako součást zadávaci dokumentace předkládá obchodni
náwhu smlouvy o dílo, která je přílohou č.1.

Obchodní podmínky rymezují budoucí rámec smluvního váahu.

11. Přílohy

Příloha č,1 -Náwh Smlouw o dílo

Ve Svitavách dne 23.7.2013.

podmínky yymezeny ve formě a struktuře

G§ř§#lr§

jednatel společnosti
SPORTES Svitavy s.r.o.


