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Výzva o veřejnou zakázku malého rozsahu 
k podání nabídky na dodávku: 

„Osobní automobil (Kombi, Mikrobus)“ 
 

 

1. Zadavatel zakázky 

Zadavatel: PSŠ Letohrad 

Sídlem: Komenského 472, 561 51 Letohrad 

IČO: 49314912 

Bankovní spojení: KB Letohrad - 86-0505800257/0100 

Zastoupený: Ing. Jiří Štěpánek 

 

 

2. Vymezení plnění zakázky 

Předmětem plnění zakázky je pořízení osobního automobilu pro přepravu osob 1 + 8. Ma-

ximální cena zakázky včetně DPH je 670 000,- Kč. 

 

Specifikace plnění zakázky: 

Počet míst ……………….. 1 + 8 

Karoserie ………………… Kombi, Mikrobus, … 

Původ ……………………. zakoupen jako nový v ČR, první majitel 

Najeto…………………….. do 100 000 km 

Rok výroby ………………. 2015 - 2022 

Prokázat původ, technický stav a nájezd km. 

 

Varianty nabídky: uchazeč může nabídnout až 3 varianty ( 3 různá vozidla) 

  

 

3. Doba a místo plnění 

Termín realizace zakázky: do 16. 12. 2022. 

Místo plnění: PSŠ Letohrad, Komenského 472, 561 51 Letohrad 
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4. Lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni 

Uchazeč je vázán nabídkou po dobu 14 dní od podání nabídky – tj. od 16. 11. 2022 včetně. 

 

 

5. Kontaktní osoba pro technické parametry 

Ing. Jiří Štěpánek, ředitel školy 

tel. 465 676 310 

mobil: 605 471 083 

e-mail: stepanek.jiri@pssletohrad.cz 

 

 

6. Platební a fakturační podmínky 

Platba bude provedena po předání a převzetí kompletní dodávky. Splatnost faktury bude 30 

dní. 

 

 

7. Záruční lhůty 

Délka záruční lhůty je 1 rok/10 000 km. Uchazeč může ve své nabídce navrhnout dobu delší. 

 

 

8. Lhůta a místo pro podání nabídky 

Nabídky doručte do 16. 11. 2022 do 13.00 hod. 

- doporučenou poštou na adresu: PSŠ Letohrad, Komenského 472, 561 51 Letohrad 

- nebo osobně do kanceláře školy PSŠ Letohrad, Komenského 472, 561 51 Letohrad 

Nabídka bude vložena do obálky, která bude označena „Osobní automobil“ a dále textem 

„NEOTVÍRAT“. 

 

 

9. Požadavky zadavatele na obsah a formu nabídky 

- Nabídka musí být zpracována v českém jazyce 

- Nabídka bude obsahovat základní údaje o uchazeči (název, právní forma, adresa, IČ, 

DIČ, bankovní spojení, statutární orgán, telefonické spojení, pracovník oprávněný 

k jednání). Nabídka bude podepsaná pracovníkem oprávněným k jednání. 

- Podepsaný návrh smlouvy o dílo 

- V nabídkové ceně musí být zahrnuty veškeré náklady na pořízení osobního auta. Ce-

na nebude obsahovat zákonné a havarijní pojištění.  

- Celková cena bude včetně DPH. 

- Termín realizace zakázky 

- Délka záruční lhůty 

- Rok výroby 

- Stav tachometru a celkový popis vozidla včetně značky, modelu, karoserie, palivo, 

počet míst, převodovka, výkon motoru, další popis výbavy 

- Fotodokumentace vozidla – tištěný nebo odkaz na web. 

- Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů – příloha č. 1 

- Profesní kvalifikační předpoklady (kopie výpisu z obchodního rejstříku, je-li v něm 

uchazeč zapsán - nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dní) nebo 

kopii oprávnění k podnikání - příslušné živnostenské oprávnění či koncesi. 

 

 

 

10. Způsob hodnocení nabídek 

Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti pro zadavatele. 
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•  Cena zakázky  – váha 70% 

výpočet: 
 nejnižší nabídnutá cena 
cena hodnocené nabídky 

 

• Technické parametry – váha 30% 
výpočet: 
počet bodů hodnocené nabídky 
                  100 
 

Technické parametry: 

• Délka záruky  

• Stav tachometru 

• Rok výroby 

 

 

11. Zadavatel informuje uchazeče, 

že se nejedná o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů, s výjimkou § 6 a § 53, který je použit přiměřeně. 

 

 

12. Práva zadavatele 

Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení výběrového řízení bez udání důvodu. 

Zadavatel si vyhrazuje právo na prohlídku vozidla před podpisem smlouvy a vyřazení nabíd-

ky, pokud by stav vozidla neodpovídal nabídce (bourané, koroze, neúměrné opotřebení, …)  

 

 

 

Předem děkuji za kladné vyřízení naší poptávky. 

  

 

 

S pozdravem 

 

 

 

V Letohradě dne: 8. 11. 2022 

 

 ………………………………………… 
 Ing. Jiří Štěpánek 

 ředitel PSŠ Letohrad 

 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 – Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů 

 

 

 

 

x váha vyjádřená v %  

x váha vyjádřená v %  
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Příloha č. 1 zadávací dokumentace 

 

 

Čestné prohlášení 
o splnění předpokladů podle bodu 9 výzvy k předložení nabídek  

 
Prohlašuji tímto čestně, že dodavatel: 
 
a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravo-

mocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona č. 134/2016 Sb. nebo ob-
dobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele1, 

 
b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový 

nedoplatek, 
 
c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 

penále na veřejné zdravotní pojištění, 
 
d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 

penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 
 

e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena 
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu 
země sídla dodavatele, 
 

f) není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zák. 
č. 159/2006 Sb.2, o střetu zájmů, v platném znění nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl 
představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, 
 
 
 

Toto čestné prohlášení podepisuji jako3 
 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 

V ………………… dne ………………  …………………………………………… 
        Podpisy: 
 

 
1 k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží; je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku splňovat tato právnická osoba a 

zároveň každý člen statutárního orgánu; je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku splňovat tato 
právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním 
orgánu dodavatele; účastní-li se výběrového řízení pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí podmínku splňovat tato 
právnická osoba a vedoucí pobočky závodu, u české právnické osoby, musí podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen 
statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele a vedoucí 
pobočky závodu 
2 tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního orgánu státní správy, v jehož čele není člen vlády 
3 např. dodavatel fyzická osoba, předseda představenstva a.s., jednatel/é s. r. o. atd., jedná se pouze o demonstrativní výčet, po-

depisování se děje způsobem zapsaným v OR 


