
1 

 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
 

k veřejné zakázce malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném 

znění (dále jen „zákon“) 

Název veřejné zakázky: 
Nákup osobního motorového vozidla Škoda Octavia Combi 

 

Název zadavatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky 

IČ zadavatele: 00845451 

Kontaktní adresa 

zadavatele: 
Přemyslovců 63, 709 36 Ostrava - Mariánské Hory 

Kontaktní osoba 

zadavatele: 
JUDr. Miroslav Nahodil 

Telefon, fax: 599 459 226 

E-mail: nahodil@marianskehory.cz 

1. Vymezení předmětu veřejné zakázky 

Nákup osobního motorového vozidla Škoda Octavia III 2,0TDI Combi - Elegance 
 

Specifikace vozidla: 

 nejméně „Elegance“ 

 nové, případně užívané maximálně 12 měsíců od data uvedení do provozu 

 maximální počet najetých kilometrů do 20.000 

 bezklíčové odemykání, zamykání a startování vozu 

 ve výbavě vozu komfortní telefonování prostřednictvím Bluetooth 

 vyhřívání nejméně předních sedadel 

 

Další požadavky: 

 předložení seznamu nadstandardní výbavy vozu 

 dodání vozidla do 14. dnů od podpisu kupní smlouvy 

2. Způsob hodnocení nabídek 

Hodnocení nabídek k veřejné zakázce bude probíhat podle kritéria - nejnižší nabídková cena vč. DPH.  

3. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny, platební podmínky 

 

Nabídková cena bude cenou nejvýše přípustnou a bude uvedena v české měně v členění: 

 nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH)  

 samostatně DPH 

 nabídková cena celkem včetně DPH 

Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávací dokumentací a bude zahrnovat veškeré náklady 

spojené s realizací veřejné zakázky. 

Platební podmínky: 

Zálohy nejsou přípustné. 

Podrobnosti platebních podmínek jsou uvedeny v obchodních podmínkách, která tvoří přílohu 

k zadávacím podmínkám 
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4. Obchodní podmínky 

Jsou uvedeny v obchodních podmínkách - kupní smlouvy, která tvoří přílohu k zadávacím podmínkám. 

5. Pokyny pro zpracování nabídky 

Nabídka bude předložena v jednom vyhotovení v písemné formě v jazyce českém, bude podepsána 

osobou oprávněnou podepisovat. 

6. Kvalifikační předpoklady 

Profesní kvalifikační předpoklady: 

Příslušné oprávnění k podnikání vztahující se k předmětu veřejné zakázky a aktuální výpis z obchodního 

rejstříku, jste-li do tohoto rejstříku zapsáni.  

Finanční a ekonomické předpoklady: 

Výkaz celkového obratu dodavatele včetně obratu dosaženého dodavatelem s ohledem na předmět veřejné 

zakázky, a to je za poskytnuté dodávky obdobného charakteru (prodej podobných osobních vozidel) ve 3 

účetních obdobích v souhrnné výši min. 5 mil. Kč (uchazeč použije přílohu č. 2).   

Uchazeč předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.  

Technické kvalifikační předpoklady: 

Seznam 3 významných zakázek obdobného charakteru v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu  

a doby poskytnutí. 

7. Termín pro doručení nabídek a adresa místa doručení nabídky 

Termín pro doručení nabídek je stanoven nejpozději do 20.3.2015 do 9,00 hod.  

Nabídku zaslat na adresu:   

Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky 

Přemyslovců 63 

709 00  Ostrava – Mariánské Hory  

Nabídku možno osobně předat na podatelně Statutárního města Ostravy, městského obvodu Mariánské 

Hory a Hulváky. 

Nabídka bude označena: 

 

Veřejná zakázka 

NÁKUP OSOBNÍHO MOTOROVÉHO 

VOZIDLA ŠKODA OCTAVIA COMBI 

Neotvírat - nabídka  
 

8. Další podmínky a požadavky zadavatele   

 Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky. 

 Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku zrušit. 

 Nabídka nesplňující zadávací podmínky nebude zadavatelem hodnocena. 

 Zadavatel si vyhrazuje právo nehodnotit nabídku uchazeče, jehož cena bude posouzena jako 

mimořádně nízká 
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9. Přílohy 

 Obchodní podmínky - Kupní smlouva – příloha č. 1   

 Výkaz obratu  –  příloha č. 2 

 Seznam min. 3 zakázek obdobného charakteru  –  příloha č. 3 

 Krycí list nabídky – příloha č. 4 

 

 

 

 


