
MěÚ Kojetín, Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín  str. 1 

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. 

2.1. základní specifikace zakázky: 
2.1.1. dodání automobilu do 27.2.2015 
2.1.2. maximální cena zakázky 650 tis. Kč bez DPH 
2.1.3. financování celkové částky v roce 2014 

2.2. technické požadavky na vozidlo 
2.2.1. počet dveří 5 (u zadních sedadel posuvné) 
2.2.2. počet míst min. 4 + invalidní vozík (možnost úpravy na 5 bez invalidního 

vozíku výhodou) 
2.2.3. palivo benzín nebo nafta 
2.2.4. max. výkon motoru minimálně 74 kW / 100 k 
2.2.5. převodovka mechanická 
2.2.6. kombinovaná spotřeba < 6,3 l / 100 km 
2.2.7. barva dle dohody v nabízené ceně dodávky mimo bílou a černou 

2.3. výbava vozidla 
2.3.1. airbag na předních sedadlech s možností deaktivace 
2.3.2. ABS 
2.3.3. posilovač řízení 
2.3.4. dálkové centrální zamykání 
2.3.5. manuální klimatizace 
2.3.6. autorádio 
2.3.7. prosklení zadního prostoru vozidla 
2.3.8. zadní parkovací senzory 
2.3.9. odkládací prostor nad hlavou řidiče a spolujezdce 
2.3.10. hasicí přístroj 
2.3.11. gumové koberce ke všem sedadlům 
2.3.12. povinná výbava 
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2.4. další parametry vozidla 
2.4.1. dvoje boční posuvné dveře s otevíratelnými okny 
2.4.2. dělená zadní sedadla (posuvná výhodou) 
2.4.3. prostor mezi předními a zadními opěradly sedadel min. 70cm 
2.4.4. otočné a výškově stavitelné sedadlo spolujezdce 
2.4.5. pomocné nastupovací madlo u spolujezdce 
2.4.6. pomocné nastupovací madlo u zadních sedadel 
2.4.7. snížení zadní nájezdové plochy pro invalidní vozík (snížený podvozek) 
2.4.8. nájezdová plošina s pomocným systémem pro vyjetí invalidního vozíku 
2.4.9. výška prostoru pro invalidní vozík umožňující přepravu vozíku se sedící 

osobou 
2.4.10. zádržný systém pro invalidní vozík 

 
3. Podmínky poskytování zadávací dokumentace 
pro všechny uchazeče na http://www.kojetin.cz/cs/116-verejne-zakazky 
 
4. Lhůta a místo pro podání nabídek 
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 14.10.2014 ve 12:00 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 14.10.2014 ve 13:00 hodin. 
 
5. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace 
Zadavatel požaduje prokázání splnění kvalifikačních předpokladů: 
1. dokladem o oprávnění k podnikání, včetně výpisu z obchodního rejstříku 
2. čestným prohlášením – viz příloha výzvy 
Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, prokáže kvalifikační předpoklady výpisem 
z obchodního rejstříku, je-li do tohoto rejstříku zapsán, ne starším než 90 dnů, který může 
být předložen též ve stejnopisu s ověřením jeho pravosti. 
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 90% 
B. záruční servis vozidla a přestavby – vzdálenost od místa dodání (Kojetín) - váha 

10% 
 
7. Jiné požadavky a práva zadavatele 
Uchazeč může podat pouze jednu nabídku bez variantního řešení. Součástí nabídky 
zadavatel požaduje mimo dokladů o splnění základních a profesních kvalifikačních 
předpokladů: 

1. vyplněný krycí list nabídky (viz příloha) 
2. kompletní informace o vozidle splňující požadavky dle bodu 2 výzvy 
3. smlouvu nebo obdobný doklad nahrazující smluvní vztah mezi dodavatelem a 

odběratelem o nákupu vozidla výše uvedených parametrů za nabídnutou cenu, 
podepsaný oprávněnou osobou dodavatele 
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Zadavatel je oprávněn v rámci dodatečných informací upravit nebo doplnit zadávací 
podmínky. Zadavatel je oprávněn zrušit výběrové řízení na zakázku malého rozsahu do 
doby objednání vozidla. Zadavatel nepřiznává uchazeči právo na náhradu nákladů 
spojených s účastí v zadávacím řízení. 
 
V Kojetíně, dne 30.9.2014 
 
 
 

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

 
 
Příloha: 

 krycí list nabídky 

 čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů 



 

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 doba roky (let) 

záruční servis vozidla (obec, vzdálenost)  km 

záruční servis přestavby (obec, vzdálenost)  km 

Délka záruční doby: měsíců 

3. Oprávněná osoba za uchazeče jednat 

Popis oprávněné 
osoby: 

 

Titul jméno příjmení:  

Funkce:  
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Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů 
 
 
 

Níže podepsaný uchazeč veřejné zakázky: Osobní automobil pro CSS Kojetín 
 
čestně prohlašuji, že 
 
a. na můj majetek nebyl prohlášen konkurz 
b. nebylo proti mně zahájeno konkurzní nebo vyrovnací řízení, nebyl návrh na prohlášení 

konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku úpadce a nejsem v likvidaci, 
c. nemám v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky 
d. nejsem pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s 

předmětem podnikání, nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku 
e. nebyl jsem v posledních třech letech disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů 

upravujících výkon odborné činnosti v souvislosti s předmětem veřejné zakázky, 
f. nemám splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění ani 

na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti. 

 
 
 
Jméno, příjmení a funkce osob oprávněné jednat za uchazeče: 

 
 
 
……………………………………………………………………………………...…. 

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