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Výzva k podání nabídky  
na koupi služebního osobního vozu 

 
 
Šmidingerova knihovna jako zadavatel, vyhlašuje v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných 
zakázek v podmínkách města Strakonice a v souladu s usnesením Rady města Strakonice  č. 
3529/2014 ze dne 12. 2. 2014 výzvu k podání nabídky na koupi služebního osobního automobilu. 
 
 
1. Zadavatel zakázky 

 
Šmidingerova knihovna 
sídlo: Zámek 1, 386 11 Strakonice 
zastoupené: ředitelkou Mgr. Andreou Karlovcovou 
IČ 70884552 
 
bankovní spojení: KB 4115340257/0100 
tel: 380 422 703 
 
kontaktní osoba  
ve věcech  technických: Mgr. Andrea Karlovcová 
ve věcech  organizačních: Mgr. Andrea Karlovcová 

 
 
2. Předmět  zakázky /Vymezení plnění zakázky/ 
Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování nabídky na koupi služebního osobního vozu 
s větším nákladovým prostorem – typu Citroën Berlingo Multispace, Citroën Berlingo XTR, či Peugeot 
Partner, rok výroby 2013, 2014 (nový nebo předváděcí vůz). 
 

Požadavky na pětimístný osobní vůz  
 

 Motor 1,6 HDI 
 Manuální převodovka 
 Kombinovaná spotřeba max. 6,5 l/100 km 
 Boční posuvné dveře na obou stranách 
 Centrální zamykání s dálkovým ovládáním 
 Výškově nastavitelné sedadlo řidiče 
 Výškově a podélně nastavitelný volant 
 Vyjímatelná sedadla v 2. řadě 
 Palubní počítač 
 Klimatizace 
 Rádio  
 Světla pro denní svícení 
 Objem kufru cca 660 l 



 odkoupení stávajícího služebního vozu (VW Sharan, objem 2,8 VR6, výkon 128 kW, rok 
výroby 1998) na protiúčet 

 
3. Doba a místo plnění  zakázky 
 
Předpoklad zahájení:  březen 2014 
Ukončení : březen 2014 
  
Místo plnění: Šmidingerova knihovna Strakonice 
 
 
4. Předpokládaná cena  
Maximálně 300 000,- Kč s DPH. 
 
 
5. Podmínky účasti v soutěži o zakázku 
 

Nabídka uchazeče musí obsahovat   

 výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence ne starší než 90 dní, je-li v nich uchazeč zapsán 

 doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních  předpisů v rozsahu odpovídajícím 
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či 
licenci 

 uchazeč předloží podepsané čestné prohlášení, které je přílohou této výzvy. 
 

6. Způsob hodnocení nabídek 
Výše nabídkové ceny včetně DPH       váha kritéria 70% 
Záruční doba          …………… 10% 
Stav vozidla (prohlídka nabízeného vozu)     …………… 20% 
 

7. Základní požadavky na obsah smlouvy 
 

     Uchazeč předloží písemný návrh smlouvy podepsaný statutárním orgánem, resp. osobou, která je 
oprávněna jednat. 

     Návrh smlouvy musí plně akceptovat požadavky stanovené ve výzvě - předmět plnění dle čl. 2 
výzvy, cena musí  obsahovat veškeré náklady  nutné k plnění předmětu zakázky. V případě prodlení 
plnění ze strany uchazeče je zadavatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,1% celkové ceny 
díla za každý i započatý den prodlení. Smluvní pokutu může objednatel odečíst od smluvní ceny. 

      Základní požadavky na platební podmínky:  
- po převzetí předmětu zakázky vystaví zhotovitel fakturu na dohodnutou částku, faktura musí mít 
náležitosti účetního a daňového dokladu se splatností 21 dní ode dne doručení faktury objednateli. 
Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany i při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, 
smluvních pokut, náhrady škody) 

 

8. Místo a způsob pro podání nabídek 
Závazné nabídky v písemné formě v jednom vyhotovení a podepsané statutárním zástupcem uchazeče 



mohou uchazeči doručit osobně do kanceláře ředitelky Šmidingerovy knihovny nebo poštou na adresu 
zadavatele. Rozhodující pro zařazení nabídky do zadávacího řízení je příjmové razítko Šmidingerovy 
knihovny s datem. 
Nabídky budou doručeny zadavateli v uzavřených obálkách označených jménem uchazeče a nápisem 

„Nabídka na koupi služebního osobního vozu - NEOTVÍRAT“ 

9. Lhůta pro podání nabídek:  

Lhůta končí: 7. 3. 2014  v 15 hod. 

 

10. Výhrady zadavatele 

- Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výzvu bez udání důvodů a nevrátit žádnému z uchazečů 
podanou nabídku 

- Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky 
- Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu 
- Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace 

deklarované uchazeči v nabídce 
- Zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně upravit rozsah předmětu plnění zakázky 
- Zadavatel variantní řešení nepřipouští 

   

 

11. Ostatní podmínky a požadavky 

Písemná nabídka bude zpracována v českém jazyce. 
Pokud uchazeč nesplní podmínky výzvy, bude jeho nabídka vyřazena. 
Tato výzva na podání nabídky malého rozsahu je zveřejněna na www stránkách Šmidingerovy 
knihovny (www.knih-st.cz) za účelem možnosti přihlášení neomezeného počtu uchazečů. 

Případné bližší informace lze získat ve Šmidingerově knihovně Strakonice, tel. 380 422 703, 
737 412 937, e-mail: reditel@knih-st.cz. 

 

 

Mgr. Andrea Karlovcová 
ředitelka ŠK Strakonice 

 


