VYSOKOŠKOLSKÉ SPORTOVNÍ CENTRUM
Fakturační adresa: Vaníčkova 5, 169 00, Praha 6
Korespondenční adresa: Vaníčkova 2a, B.O.BOX 14, 160 17, Praha 6
Tel.: 257 215 287, 220 513 655, fax: 257 216 294
IČO: 71154639, bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1, 11727061/0710
Zapsáno u Finančního úřadu pro Prahu 6, čj. 3035/955/R
Dne: 31. 8. 2010
(Výjimka ministra č.j.:19474/2010-50)
Věc: Oprava výzvy k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky
Ve smyslu ustanovení § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů a v souladu se Směrnicí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. j. 2371/2009-14 ze dne 23. července
2009 (dále jen „Směrnice“) a Dodatku č. 1 Směrnice, který nabyl účinnosti dne 25. 6. 2010,
jste byli vyzváni k předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku
automobilů s názvem:
„Dopravní prostředky pro státní reprezentaci“
Identifikační údaje zadavatele:
Vysokoškolské sportovní centrum
Sídlo: Vaníčkova 5, 169 00, Praha 6
Právní forma: organizační složka státu
IČ: 71154639
Bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1
Statutární zástupce: Ing. Zdeněk Bříza, ředitel
Původní výzva ze dne 24. 8. 2010 se mění takto:
Bod 1 „Předmět plnění veřejné zakázky a předpokládaná hodnota“ nově zní:
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka dvou mikrobusů a jednoho osobního vozu pro
státní reprezentaci.
Technické požadavky:
Osobní vůz - 1 ks
Varianta Combi, diesel, objem motoru minimálně 1,9 TDI, centrální zamykání s dálkovým
ovládáním, airbagy minimálně u řidiče a spolujezdce, klimatizace, střešní nosič, rádio, najeto
max. 10 000 km.
Mikrobus, dlouhý rozvor - 1 ks
Varianta M1 combi, 8 posuvných sedadel, která budou podle potřeby vyndavací a výměnná,
diesel, objem motoru minimálně 2,0 TDI (min. 103 kW), šestistupňová převodovka, centrální
zamykání s dálkovým ovládáním, airbagy minimálně u řidiče a jeho spolujezdce,
víceprostorová automatická klimatizace, střešní nosič, rádio, najeto max. 5 000 km.

Mikrobus, krátký rozvor - 1 ks
Varianta combi, 7 posuvných sedadel, která budou podle potřeby vyndavací a výměnná,
diesel, objem motoru minimálně 2,0 TDI (min. 103 kW), šestistupňová převodovka, centrální
zamykání s dálkovým ovládáním, airbagy minimálně u řidiče a jeho spolujezdce,
víceprostorová automatická klimatizace, střešní nosič, rádio, najeto max. 5 000 km.
Předpokládaná a zároveň maximální hodnota veřejné zakázky: 2 357 000,- Kč včetně DPH (tj.
1 964 167,- Kč bez DPH). Vyšší cenové nabídky nemůže a nebude zadavatel akceptovat.
Bod 7 „Termín a místo pro podání nabídek“ nově zní:
Lhůta pro podání nabídek končí dne 9. 9. 2010 v 9:00 hod.
Nabídky mohou být podávány poštou nebo osobně na adresu zadavatele: Vysokoškolské
sportovní centrum, Vaníčkova 5, Praha 6.
Poštovní adresa: Vaníčkova 2a, B.O. BOX 14, 160 17, Praha 6.
Bod 8 „Termín a místo otevírání obálek s nabídkami“ nově zní:
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 9. 9. 2010 v 10:00 hod. na adrese Diskařská
100, Praha 6.
Příloha č. 4 „Závazné požadavky zadavatele na obsah návrhu smlouvy (vzor kupní
smlouvy)“ čl. II odst. 1 nově zní:
Předmětem této smlouvy je nákup dvou mikrobusů značky ….. a jednoho osobního vozidla
značky …. (dále jen „zboží“), které jsou schopny provozu v souladu s příslušnými platnými
předpisy a normami, včetně předání návodů k obsluze a údržbě v českém jazyce a zaškolení
dle čl. IV odst. 5 této smlouvy.
Příloha č. 4 „Závazné požadavky zadavatele na obsah návrhu smlouvy (vzor kupní
smlouvy)“ čl. V odst. 1 nově zní:
Záruční doba v případě obou mikrobusů je ….. měsíců a záruční doba v případě osobního
vozidla je ….. měsíců.
Ostatní ustanovení původní výzvy zůstávají beze změn.

…………………………………
Ing. Zdeněk Bříza
ředitel VSC

