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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU 

 

I. Zadavatel 

GALAXIE CENTRUM POMOCI z. ú. 

IČO: 68899327 

Kašparova 2978/1, 733 01 Karviná-Hranice 

Zapsaná v rejstříku ústavů vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu U, vložce číslo 163 

Zastoupená Bc. Marcelem Dvořákem, ředitelem z. ú. 

(dále jen zadavatel) 

 

PŘEDKLÁDÁ VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO 

ROZSAHU NA DODÁVKU 1 KS OJETÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA. 

 

Veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, v platném znění, realizována mimo režim tohoto zákona. 

 

II. Předmět veřejné zakázky malého rozsahu 

Předmětem veřejné zakázky je nákup osobního automobilu pro GALAXIE CENTRUM POMOCI z. ú. 

 

III. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky malého rozsahu 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí max. 299.900,- Kč (včetně DPH, znalecký posudek). 

 

IV. Požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky malého rozsahu 

Doba a místo plnění veřejné zakázky: 

Po podpisu kupní smlouvy; předpokládaný termín podpisu smlouvy – konec měsíce září 2018. 

Předpokládaný termín plnění veřejné zakázky: do 3 měsíců po podpisu smlouvy 

Místo plnění je adresa zadavatele. 

 

V. Technická specifikace veřejné zakázky malého rozsahu 

Jedná se o koupi jednoho ojetého osobního automobilu, stáří vozidla do 4 let od data uvedení 

do provozu a s počtem najetých kilometrů max. 60 tis. km, na základě technické specifikace uvedené 

v příloze č. 1 této výzvy. 

Automobil bude užíván pro přepravu osob (klientů sociální služby).  

 

VI. Obchodní podmínky: 

1) Výši nabídkové ceny lze překročit pouze v případě změny sazby DPH, nejvýše však o tuto změnu. 

2) Závazný návrh kupní smlouvy musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za 

dodavatele dle Obchodního rejstříku. 

3) Úhrada kupní ceny bude provedena po dodání zboží.  

4) Zadavatel požaduje prodlouženou záruku za jakost min. 5 let. 

 

VI. Způsob zpracování nabídky a další podmínky 

 

1) Nabídka bude zpracována v tištěné formě v českém jazyce, podepsaná osobou oprávněnou jednat 

jménem či za dodavatele a zabezpečená proti manipulaci svázáním celé nabídky. 

2) Všechny listy nabídky budou očíslovány vzestupnou nepřerušenou číselnou řadou a navzájem 

pevně spojeny tak, aby tvořily jeden celek. Nabídka bude předložena v jednom výtisku. Nabídka bude  
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řádně čitelná, bez přepisů a škrtů. Požadavky na formální podobu nabídky uvedené v tomto bodě mají 

pouze doporučující charakter a jejich nedodržení ze strany dodavatele není důvodem pro vyřazení 

takové nabídky a vyloučení dotčeného dodavatele z další účasti ve výběrovém řízení. 

3) Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná a musí 

obsahovat veškeré náklady na realizaci zakázky v místě plnění včetně dopravy na místo určení a 

manipulačních poplatků s tímto spojených. Musí být uvedena cena celková, tj. za dodání jednoho 

osobního automobilu, a to v Kč bez DPH, včetně DPH a vyčísleným DPH. 

 

VII. Způsob hodnocení nabídek 

1) Nabídky splňující všechny podmínky dané Výzvou budou hodnoceny dle nabídnutých servisních 

podmínek, záruky a spotřeby PHM. 

2) Hodnocena bude také celková cena, tj. cena za dodání jednoho osobního automobilu, včetně DPH. 

 

VIII. Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele 

1) Nabídku je nutné doložit kopií výpisu z obchodního rejstříku nebo kopií živnostenského listu u 

dodavatelů, kteří nejsou zapsán i v obchodním rejstříku. 

2) Upozorňujeme na povinnost zadavatele poskytnout informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, v platném znění. 

3) Zadavatel si vyhrazuje právo žádat po vítězném dodavateli před podpisem smlouvy případné 

předložení originálních dokladů nebo jejich ověřených kopií. 

 

IX. Místo podání nabídky a lhůta pro podání nabídky 

 

Nabídky je možné podávat poštou nebo osobně na adresu: 

 

GALAXIE CENTRUM POMOCI z. ú. 

Kašparova 2978/1, 733 01 Karviná-Hranice 

 

Provozní doba: 

Všední dny od 7 do 15 hodin 

 

Obálka musí být vždy řádně uzavřena, označena slovy Neotvírat-veřejná zakázka - "Dodávka 

osobního automobilu". 

 

Nabídky je možné podávat nejpozději do 20.9.2018 

 

Kontaktní osoba Marcel Dvořák, tel: 603 734 223, email: galaxie.reditel@gmail.com 

 

X. Práva zadavatele a ostatní podmínky 

 

Zadavatel nepřipouští varianty podmínky. 

Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídek výzvu změnit, upřesnit nebo doplnit. 

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit veřejnou zakázku bez udání důvodu, nejpozději však do uzavření 

smlouvy. 

Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet podané nabídky. 

Zadavatel si vyhrazuje právo neposkytovat náhradu jakýchkoliv nákladů, které dodavatel vynaloží 

v souvislosti s podáním nabídky. 

Tato výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu a následná nabídka k uvedené zakázce 

nezakládá žádné závazky GALAXIE CENTRUM POMOCI z. ú. na uzavření budoucí smlouvy na 

realizaci veřejné zakázky malého rozsahu.  

  

V Karviné dne 31.7. 2018 

Bc. Marcel Dvořák, ředitel z. ú.  



  
  
Příloha č.1 
 
Technická specifikace veřejné zakázky malého rozsahu 
  
Jedná se o dodávku 1 ks osobního automobilu následujících parametrů: 
  

• ojetý vůz 

• stáří vozidla do 4 let od data uvedení do provozu, s počtem najetých kilometrů max. 60 tis. km 

• počet míst k sezení: 5  

• typ Combi 

• objem kufru 450 l 

• výkon min. 80 kW 

• klimatizace  

• dálkové ovládání centrálního zamykání  

• posilovač řízení  

• ABS  

• denní světla  

• přední mlhová světla  

• tažné zařízení odnímatelné  

• rádio  

• elektrické ovládání předních oken  

• vnější zpětná zrcátka el. nastavitelná, vyhřívaná  

• rezervní kolo, zvedák vozu, klíč na kola, výstražný trojúhelník, vlečné lano, pryžové (gumové) 
koberečky na podlahu interiéru vozidla, gumový koberec do zavazadlového prostoru, vnější 
přídavné lapače nečistot („zástěrky“) ke všem blatníkům, vnější plastový pás na všechny dveře  

• airbag u řidiče a spolujezdce  

• navíc zimní pneumatik vč. ráfků 

• parkovací senzory vzadu  
 


