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Město Kojetín 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín 

 
 

 
Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na splnění veřejné 

zakázky malého rozsahu 

Osobní automobil pro CSS Kojetín 
 
 
1. Identifikační údaje zadavatele 
název zadavatele:  Město Kojetín 
Sídlo:    Masarykovo náměstí 20, 75201 Kojetín 
Právní forma:   obec 
IČ: 00301370   DIČ: CZ00301370 
Osoba oprávněná jednat:  Ing. Jiří Šírek, starosta města 
 
Kontaktní osoba zadavatele: 
Bc. Jiří Stav, tel: 581 277 470, 776 639 476, email: j.stav@radnice.kojetin.cz 
Lenka Pazderová, DiS., tel.  581 762 282, 775 753 342, email: 
soc.prac@css.kojetin.cz 
 
2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky 
Osobní automobil pro přepravu osob s omezenou schopností pohybu a osoby na 
invalidním vozíku pro Centrum sociálních služeb Kojetín, bližší specifikace je 
uvedena v zadávací dokumentaci. Dodání automobilu s přestavbou prosinec 2014 – 
únor 2015, Maximální cena zakázky je stanovena do 600 tis. Kč bez DPH. 
 
3. Podmínky poskytování zadávací dokumentace 
pro všechny na http://www.kojetin.cz/cs/116-verejne-zakazky 
 
4. Lhůta a místo pro podání nabídek 
Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Nabídka se podává písemně. Uchazeč 
podává nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídka v listinné podobě, včetně 
dokladů a informací k prokázání splnění kvalifikace, musí být podaná v řádně 
uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky a nápisem „NEOTVÍRAT“. 
Lhůta pro podání nabídek končí dnem 22.9.2014 v 11:00 hodin. Riziko pozdního 
doručení při odeslání nabídky poštou nese plně uchazeč. Nabídky se přijímají na 
adrese: Město Kojetín, Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín. Otevírání obálek 
s nabídkami je stanoveno na 22.9.2014 ve 14:00 hodin 
 
5. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace 
Zadavatel požaduje prokázání splnění základních a profesních předpokladů 
uchazeče. Poklady prokazující splnění kvalifikace je dodavatel povinen předložit 
v originále či v úředně ověřené kopii. Splnění základních kvalifikačních 
předpokladů prokáže uchazeč předložením originálu čestného prohlášení zaslaného 
v příloze s podpisem osoby oprávněné jednat jménem nebo za dodavatele. Toto 
prohlášení a výpis z obchodního rejstříku (pokud je v něm uchazeč zapsán) a 
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živnostenského oprávnění opravňujícího k činnosti s předmětem podnikání 
nezbytným ke splnění předmětu zakázky, kterým se prokazují profesní kvalifikační 
předpoklady, nesmějí být starší 90 kalendářních dnů. 
Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. 
Prokázání splnění kvalifikace podle požadavků zadavatele je předpokladem uzavření 
smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu. 
 
6. Údaje o hodnotících kritériích 
Zadavatel stanoví následující dílčí hodnotící kritéria a jejich váhu: 

A. nabídková cena - váha 70% 
B. záruční servis vozidla a přestavby – vzdálenost od místa dodání (Kojetín) - 

váha 30% 
 
7. Jiné požadavky a práva zadavatele 
Mimo požadavky uvedené pod bodem 5 požaduje zadavatel přiložit do nabídky 
vzorník barev karoserie (min. 3 barvy mimo bílé a černé) odpovídající ceně dodávky 
a návrh smlouvy na dodávku automobilu dle specifikace uvedené v zadávací 
dokumentaci. 
Varianty nabídky nejsou přípustné. Zadavatel je oprávněn v rámci dodatečných 
informací upravit nebo doplnit zadávací podmínky. Zadavatel je oprávněn zrušit 
výběrové řízení na zakázku malého rozsahu do doby uzavření smlouvy. Zadavatel 
nepřiznává uchazeči právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím 
řízení. 
 
V Kojetíně, dne 10.9.2014 
 
 
 

………………………………………… 
zástupce zadavatele 

 
 
Příloha: 

 zadávací dokumentace 

 krycí list nabídky 

 čestné prohlášení 
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