VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU
Domov sociálních služeb Slatiňany předkládá výzvu k podání nabídky na realizaci
veřejné zakázky malého rozsahu, jejímž předmětem je dodávka 1 ks bezbariérového vozidla
pro 5 mobilních osob a 1 osobu na invalidním vozíku do Domova sociálních služeb
Slatiňany.
Hlavním kritériem pro výběr dodavatele bude celková výše nabídnuté ceny podložená
podrobnou kalkulací.
I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉM ZADAVATELI
Název:

Domov sociálních služeb Slatiňany

Sídlo:

Klášterní 795, 538 21 Slatiňany

Právní forma:

Příspěvková organizace

Identifikační číslo:

15053814

Daňové identifikační číslo:

CZ15053814

Jméno a příjmení osoby oprávněné
jednat jménem veřejného zadavatele:

Ing. Miroslav Kubín, ředitel

Kontaktní osoba pro tuto veřejnou zakázku: Ing. Petr Křivský, vedoucí ekonomickoprovozního útvaru, tel.: 736 752 178
II. PLNĚNÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU
Jedná se o dodávku 1 ks bezbariérového vozidla pro 5 mobilních osob a 1 osobu na
invalidním vozíku následujících parametrů:




















nový vůz
počet míst k sezení: 5 + 1 osoba na invalidním vozíku
výkon min. 65 kW, palivo nafta, emisní specifikace motoru min. euro 6
max. kombinovaná spotřeba 5,5 l paliva/100 km
min. mechanická klimatizace
dálkové ovládání centrálního zamykání
posilovač řízení
ABS
denní světla
přední mlhová světla
rádio
barva bílá
min. elektrické ovládání předních oken
vnější zpětná zrcátka el. nastavitelná, vyhřívaná
sada na opravu pneumatik, výstražný trojúhelník, vlečné lano, pryžové (gumové)
koberečky na podlahu interiéru vozidla, vnější přídavné lapače nečistot („zástěrky“)
ke všem blatníkům, vnější plastový pás na boční dveře
min. airbag u řidiče a spolujezdce
navíc zimní pneu vč. ráfků
min. parkovací senzory vzadu
autolékárnička

Bezbariérová úprava (certifikovaná) spočívající v instalaci rampy, aby byly umožněny:
- průjezdová výška min. 1 400 mm, min. vnitřní výška 1 400 mm,
- sklon rampy max. 12°
- šířka rampy min. 760 mm
- délka rampy 1100 – 1300 mm
- min. šířka podlahy 775 mm
- délka podlahy min. 1 300 mm
Automobil bude dále vybaven certifikovaným systémem pro přepravu osoby na invalidním
vozíku (pásy na upoutání invalidního vozíku a osoby na invalidním vozíku).
Pozn. Bývá pravidlem, že bezbariérové řešení je certifikováno na konkrétní typ vozidla,
motorizaci vozidla, zařízení AD-BLUE apod. Příklad realizace: http://www.flexiramp.com/
III. NABÍDKOVÁ CENA
Ve své nabídce uveďte:






nabídkovou cenu ve složení bez DPH, DPH samostatně, včetně DPH,
způsob stanovení nabídkové ceny (kalkulaci),
výbavu a spotřebu paliva,
záruční a dodací podmínky,
servisní podmínky.

IV. DALŠÍ PODMÍNKY
Nabídku můžete doručit v písemné podobě poštou na adresu Domov sociálních služeb
Slatiňany, Klášterní 795, 538 21 Slatiňany. Je možno ji také předat osobně, každý pracovní
den na podatelně zadavatele v čase od 7:00 do 14:00 hodin na výše uvedené adrese.
Obálka musí být vždy řádně uzavřena, označena slovy Neotvírat - veřejná zakázka "Dodávka osobního automobilu 5 + 1".
Písemnou nabídku je možno podat v termínu do 23. 5. 2018. Uchazeč je svou nabídkou
vázán po dobu 90 dnů ode dne skončení lhůty pro předložení nabídky. Zadavatel si
vyhrazuje právo zrušit zadání zakázky kdykoliv i bez udání důvodů.
Předpokládaná realizace: 06 – 10/2018
Tato výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu a následná nabídka k
uvedené zakázce nezakládá žádné závazky Domova sociálních služeb Slatiňany na
uzavření budoucí smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu.
Ve Slatiňanech dne 26. 4. 2018

Ing. Miroslav Kubín
ředitel

