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Zadávací dokumentace 

Osobní automobil pro CSS Kojetín 
 

1. technické požadavky 
počet dveří: 5 u zadních sedadel posuvné 
počet míst: 5 + invalidní vozík (možnost úpravy na 7 výhodou) 
palivo benzín / nafta 
max. výkon minimálně: 74 kW / 100 k 
převodovka: mechanická 
kombinovaná spotřeba: < 6,2 l / 100 km 
barva: dle dohody viz předložený vzorník dostupných barev v nabízené ceně 

dodávky 
 

2. parametry výbavy vozidla 
a. airbag na předních sedadlech s možností deaktivace 
b. ABS 
c. posilovač řízení 
d. dálkové centrální zamykání 
e. manuální klimatizace 
f. autorádio 
g. dvoje boční posuvné dveře s otevíratelnými okny 
h. prosklení zadního prostoru vozidla 
i. snížení nájezdové plochy pro invalidní vozík (snížený podvozek) 
j. dělená zadní sedadla 
k. prostor mez předním a zadním opěradlem min. 70cm 
l. zadní parkovací senzory 
m. zadní dveře dvoukřídlé, otvíravé na více jak 90° 
n. odkládací prostor nad hlavou řidiče a spolujezdce 
o. hasicí přístroj 
p. gumové koberce ke všem sedadlům 
q. povinná výbava 

 

3. parametry přestavby vozidla 
a. otočné a výškově stavitelné sedadlo spolujezdce 
b. pomocné nastupovací madlo u spolujezdce 
c. pomocné nastupovací madlo u zadních sedadel 
d. nájezdová plošina s pomocným systémem pro vyjetí invalidního vozíku 
e. výška prostoru pro invalidní vozík umožňující přepravu vozíku se sedící osobou 
f. zádržný systém pro invalidní vozík 
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Krycí list nabídky 

Název: Osobní automobil pro CSS Kojetín 

1. Základní identifikační údaje 

1.1. Zadavatel 

Název: Město Kojetín 

Sídlo: Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín 

Tel./fax + 420 581 277 411 

e - mail radnice@radnice.kojetin.cz 

IČ: 00301370 

DIČ: CZ00301370 

1.2. Uchazeč  

Název:  

Sídlo:  

Tel./fax  

e - mail  

IČ:  

DIČ:  

Spisová značka v obchodním rejstříku:  

Osoba oprávněná jednat za uchazeče:  

Kontaktní osoba:  

Tel/fax:  

e-mail  

2. Formulář nabídky 

Položka 
Cena celk. bez 

DPH 

DPH 

(sazba    %) 

DPH 

(sazba    %) 

Cena celkem 

včetně DPH 

Předmět zakázky     

záruční servis vozidla (obec, vzdálenost)  km 

záruční servis přestavby (obeco, vzdálenost)  km 

Délka záruční doby: měsíců 

3. Oprávněná osoba za uchazeče jednat 

Popis oprávněné osoby:  

Titul jméno příjmení:  

Funkce:  

 

mailto:radnice@radnice.kojetin.cz


 Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů 
 

Níže podepsaný uchazeč čestně prohlašuje, že 
a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, 

trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizaci výnosů z trestné činnosti, podílnictví 
přijímání úplatků, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně 
případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo 
došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde–li o právnickou 
osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního 
orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu této právnické 
osoby, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán, nebo každý člen statutárního 
orgánu této právnické osoby; podá–li nabídku či žádost zahraniční právnická osoba 
prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat 
vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační 
předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vtahu k území české republiky, tak k zemi svého 
sídla, místa podnikání či bydliště, 

b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem 
podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení 
za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku 
splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem 
dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento 
předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické 
osoby „ podává– li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím 
své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených 
osob rovněž vedoucí této organizační složky: tento základní kvalifikační předpoklad musí 
dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa 
podnikání či bydliště, 

c) nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle §49 
obchodního zákoníku 

d) vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku 
nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů 
insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující 
podle zákona č.182/2006 nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů 

e) není v likvidaci 
f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak České republice, tak v zemi 

sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele 
g) nemá nedoplatek na pojistném a nemá penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak 

v České republice, ta v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele 
h) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a v příspěvku na stání 

politiku zaměstnanosti, a to jak v‚ České republice, ta v zemi sídla, místa podnikání či 
bydliště dodavatele 

i) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně 
uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je –li podle § 54 písm. d) zák. 
č.37/2006 Sb. požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních 
předpisů: pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce 
nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele vztahuje se tento předpoklad na tyto 
osoby. 

 
Jméno, příjmení a funkce osob oprávněné jednat za uchazeče: 
 
……………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………. 

 
V…………………………………dne……………………..Podpis……………………… 


