
Výzva 
 
k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu zákona 137/2006 Sb.                 
o veřejných zakázkách. 
 
Zadavatel: Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Načeradec 1 
  257 08 Načeradec 1 
  IČO:  61664642 
  Tel. 317852233 
 
Zastoupený:  Jan Kudrna – ředitel 
 
Předmět zakázky:   Nákup nového mikrobusu pro 9 osob s následujícím minimálním vybavením 
 
Motor nafta HDI střední třída 
Klimatizace + přídavné topení 
Airbag řidiče a spolujezdce 
Tónovaná skla  
Povinná výbava 
Tažné zařízení včetně kabeláže 
Elektrické ovládání předních oken 
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče 
Rádio + CD+ ovládání u volantu  
Lapač nečistot (zástěrky kol) 
ABS + REF + podpora nouzového brzdění  
 
Doba realizace zakázky: Do 30.11.2009 
 
Požadavek na specifikaci nabídkové ceny: Dodavatel uvede nabídkovou cenu jak bez DPH, tak 
včetně DPH. 
 
Požadavek na prokázání splnění kvalifikace:   Dodavatel je povinen prokázat splnění základních 
kvalifikačních předpokladů podle § 53 zák. 137/2006 a splnění profesních kvalifikačních 
předpokladů podle § 54 zák. 137/2006. 
 
Způsob prokázání základních kvalifikačních předpokladů: 
buď předložením dokladů dle § 53 odst. 2 zák. 137/2006 nebo předložením čestného prohlášení, 
z jehož obsahu bude patrné splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst.1 písm. 
a/ až i/.  
Způsob prokázání profesních kvalifikačních předpokladů: 
Předložením dokladu o oprávnění k podnikání a výpisu z obchodního rejstříku, který nesmí být 
starší 90 dnů ( úředně ověřené kopie ). 
 
Doklady prokazující splnění kvalifikace je třeba dodat ve lhůtě k podávání nabídek. 
 
Kupní smlouva:   Nabídka bude obsahovat návrh kupní smlouvy. 
 



Hodnotícím kritériem bude výše nabídkové ceny   
 
Lhůta a místo pro podání nabídek:  Lhůta pro podání nabídky je do 14.8.2009 do 10.00 hod. na  
adrese zadavatele.  
Nabídka bude v uzavřené obálce opatřené razítkem zájemce a označené nápisem „ Mikrobus-
neotvírat“. 
Práva zadavatele:  Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu navržené smlouvy 
Zájemci nenáleží žádná náhrada nákladů, které vynaložil na účast v této výzvě. 
Zadavatel nebude poskytovat zálohu. 
Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoli bez udání důvodu zadání zakázky zrušit, případně neuzavřít 
smlouvu se žádným uchazečem. 
 
 
S pozdravem 
 
 
V Načeradci 29.7. 2009            Jan Kudrna 
          ředitel 
 
 
 
 
 


