
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 devítimístného 
automobilu s úpravou pro převoz osob se zdravotním postižením 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 ekonomicko- 
provozního útvaru, tel.: 736 752 178 
 

II. PLNĚNÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU 

Jedná se o dodávku 1 ks osobního automobilu následujících parametrů: 

 nový vůz, počet míst k sezení: 9 

 výkon min. 90 kW 

 palivo nafta 

 emisní norma min.: Euro 5 

 provedení: boční i zadní dveře, zadní dveře otevíratelné do 180° 

 barva bílá (není podmínkou) 

 min. manuální klimatizace vpředu, topení i v zadní části vozu 

 dálkové ovládání centrálního zamykání 

 posilovač řízení 

 ABS 

 denní světla 

 přední mlhová světla 

 rádio 

 elektrické ovládání předních oken 

 vnější zpětná zrcátka el. nastavitelná, vyhřívaná 

 klíč na kola, výstražný trojúhelník, vlečné lano, omyvatelná podlaha, vnější přídavné 
lapače nečistot („zástěrky“) ke všem blatníkům, vnější plastový pás na všechny dveře 

 airbag u řidiče a spolujezdců 

 navíc zimní pneu vč. ráfků 

 parkovací senzory vpředu a vzadu 

 zvuková signalizace při zařazení zpětného chodu 

 madlo u bočních dveří pro usnadnění nástupu cestujících do vozidla 

 minimálně mechanický schůdek u bočních dveří 



 odnímatelná dělená sedadla ve 3. řadě 

 variabilita využití pro přepravu 9 mobilních osob včetně řidiče nebo 7 mobilních vč. 
řidiče a 2 osob na invalidním vozíku – tzn. vozidlo bude uzpůsobeno a vybaveno pro 
převoz 2 osob na invalidním vozíku (bezpečnostní pásy pro invalidní vozík, úchyty, 
kotvení…), 2 osoby na invalidním vozíku bude možné převážet při složené nájezdové 
plošině 

 demontovatelná nájezdová plošina o šířce min. 800 mm a o délce min. 2 000 mm,  

celohliníkové provedení, min. nosnost plošiny 220 kg. Plošina bude sloužit pro nástup 

osob na invalidním vozíku. 

III. PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Zadavatel požaduje prokázání základní způsobilosti uvedené v § 74 zák. č. 134/2016 Sb., v 
platném znění, formou čestného prohlášení. 

 

IV. 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. 

 

V. 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 devítimístného automobilu".  
 

Písemnou nabídku je možno podat v termínu do 16. 10. 2020. 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: 11/2020 – 3/2021 

 

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 30. 9. 2020 

 
 
 
                   Ing. Miroslav Kubín 
         ředitel 


