
Město Příbram Pro 'ednání ZM

odbor: uráva a veře'n 'ch zakázek dne: 16.10.2017

Název bodu jednání:

Pořízení osobních automobilů - 2. dílčí část- Leasing nového osobního automobilu OSPOD

Předkládá: starosta města

Zpracoval: Mgr. Radka Škubalova

Projednáno: v RM dne 18092017

Text usuesani RM: R.usn.č.931í2017

RM doporučuje ZM

schválit uzavření smlouvy na pořízení vozidla od společnosti AUTA s.r.o., se sídlem Žižkova 650,

251 01 Příbram, IČ: 45145555, za celkovou nabídkovou cenu 379 719 Kč bez DPH tj. 459 560 Kč

včetně DPH. dobou splátek 60 měsíců a akontaci 40 000 Kč, přičemž leasingové služby poskytne

společnost s Autoleasing a.s. se sídlem Budějovická 1912í64b. 140 00 Praha 4. IČ 27089444.

Napsal: Mgr. Radka Škubalová

Návrhy na usnesení:

ZM

schvaluje ): n esch va I uje

uzavření smlouvy na pořízení vozidla od společnosti AUTA s.r.o., se sídlem Žižkova 660, 261

01 Příbram, IČ: 45145555, za celkovou nabídkovou cenu 379 719 Kč bez DPH tj. 459 560 Kč

včetně DPH, dobou splátek 60 měsíců a akontací 40 000 Kč, přičemž služby finančního

leasingu poskytne společnost s Autoleasing a.s. se sídlem Budějovická 1912!64b, 140 00

Praha 4, IČ 27089444.

Důvodová zpráva:

oevz vypsal mimo jiné ve spolupráci s OSVZ - OSPOD veřejnou zakázku malého rozsahu „Pořízení

osobních automobilů'. Osloveno bylo '( Firem a zakázka byla uveřejněna na profilu zadavatele.

Nabídku ve lhůtě předložil na tuto dílčí část 1 dodavatel. Obálky byly otevřeny dne 05.09.2017. vyběr

dodavatele byl projednán v RM dne 18.09.2017.

OSVZ - OSPOD může čerpat dotační prostředky na výkon své činnosti. Podmínkou dotačního

projektu je pořízení osobního vozidla formou leasingu. Pojem „Ieasing“ není v současné legislativě

přímo upraven. Obsahově se rozlišuje leasing operativní & finanční. Poskytovatel dotace připouští

výhradně leasing finanční.

S ohledem na vyhrazené kompetence zastupitelstva města v majetkové sféře, uvedené v ust. ; 85

písm. h) zákona o obcích (č. 128í20008b., v platném znění), není v kompetenci rady města

rozhodnout o uzavření smlouvy, ač ostatní kompetence v zadávacím řízení této zakázky malého

rozsahu rada města má. Leasing bude splácen městem po dobu 60 měsíců, akontace na vozidlo činí

40 000 Kč. Ve výše uvedené ceně je zahrnuto kompletní finanční plnění za dobu 60 měsíců včetně

nákladů na pojištění, uskladnění pneu apod.

Příloha: stanovisko MV


