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___________________________________________________________________________ 

  

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Nymburk, 
V Kolonii 1804, 288 46 Nymburk  
 

 
 
 V Nymburce dne:  7.2.2014 
 Č.j.: /2014 
 Vyřizuje: Hubálek Petr 
 Telefon:   325 512 154  
 
 
 
 

P O P T Á V K A  
k veřejné zakázce malého rozsahu  

dle  ust. § 12  odst. 3  a § 18 odst. 3 a § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách,  

ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) 
 

na dodávku 
 

„ Dodávka služebního automobilu 
SOŠ a SOU Nymburk “ 

(název veřejné zakázky malého rozsahu) 
 

 
1.  Identifikační údaje zadavatele: 
 

 
 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Nymburk,  
 V Kolonii 1804, 288 46 Nymburk  

zastoupený:  Ing. Jiřím Hubálkem, ředitelem příspěvkové organizace          
                  
IČ: 14451026  DIČ: CZ  14451026 
Telefon:  325 512 664,       fax:  325 512 764 
E-mail: cop@copnb.cz 
 
 

 
2.  Předmět plnění veřejné zakázky malého rozsahu:  

 
Předmětem plnění výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu je: Dodávka 
služebního automobilu SOŠ a SOU Nymburk 
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Jedná se o dodávku osobního automobilu v rozsahu níže uvedené minimální 
specifikace požadované výbavy:  
 
Automobil pro pravostranný provoz 
Palivo: motorová nafta 
Objem motoru:  min. 1 550 cm2 

,  

Výkon motoru: min. 53 kW 

Počet válců: 4 
Provedení COMBI 
Počet dveří: min. 5 
Převodovka: manuální min. pětistupňová 
Airbag řidiče a spolujezdce 
Kontrola zapnutí bezpečnostního pásu 
Řízení s posilovačem 
Antiblokovací systém ABS 
Elektronický stabilizační program ESP 
Vyhřívaná přední zrcátka 
Elektronicky obsluhovaná přední okna  
Klimatizace 
Centrální zamykání  
Rádio, min. 2 reproduktory, anténa 
Sklopná druhá řada sedadel 
Vnitřní interiér v decentní barvě např. šedi 
Barva vozu: červená nebo tmavě modrá 

Lakovaný nárazník v barvě vozu 
Velikost kol: min. R14 
Rezervní kolo 
Objem palivové nádrže : min. 42 litrů 
Vnější rozměry :  minimální délka - 420 centimetrů 
       minimální šířka - 160 centimetrů 
       minimální výška – 145 centimetrů  
 
 
Všechny položky připouští zadavatel pouze nové. 

 

        

3.  Místo plnění veřejné zakázky malého rozsahu: 
 

   Místem plnění realizace výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu je budova 
Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Nymburk,  

 V Kolonii 1804, 288 46 Nymburk.  
 
 
4.  Požadovaný nejpozdější termín plnění veřejné zakázky malého rozsahu: 
 
     30.6.2014  
 
 
 
5.  Požadovaná záruka za jakost:  
 
      Záruka za jakost dodávky -  Dodávka služebního automobilu SOŠ a SOU Nymburk 

v rámci výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu je požadována v minimální délce  
24 měsíců  od předání realizované dodávky zadavateli. 
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6.  Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů: 
 

Zadavatel požaduje prokázání kvalifikačních předpokladů uchazečem při podání nabídky 
formou přílohy číslo 1. 
 

 
 

7.  Způsob hodnocení nabídek: 
 

Nabídky budou hodnoceny dle § 78 odst. 1 písm. a) zákona.  
Základním kritériem pro výběr nejvhodnější nabídky bude nejnižší nabídnutá cena. 
 

 
8.   Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky a nabídkové ceny: 
 

Nabídka bude uchazečem zpracována písemně. 
 
Celková nabídková cena bude v nabídce uvedena v Kč jako cena nejvýše přípustná, a to 
bez i včetně DPH. 

 
Zadavatel nepřipouští varianty nabídky. 
 
Nabídka bude podepsána uchazečem, tj. je-li uchazeč fyzickou osobou, bude podepsána 
jím nebo jím zmocněnou osobou, je-li právnickou osobou, bude podepsána jejím 
statutárním orgánem nebo jím zmocněnou osobou. Bude-li nabídka podepsána 
zmocněnou osobou, je nutné k nabídce přiložit originál nebo úředně ověřenou kopii plné 
moci. 
 
      

9.  Platební podmínky: 
 

Zadavatel nebude poskytovat zálohy.  
Zadavatel bude hradit jenom skutečně provedené dodávky. 
Faktura bude vystavena po ukončení realizace Dodávky služebního automobilu SOŠ a 
SOU Nymburk na základě potvrzeného předávacího protokolu.     
Splatnost faktury bude 30 dní. 
Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů.  
 

 
10. Uzavření smlouvy  
 
      Zadavatel po vyhodnocení nabídek uzavře v souladu s touto poptávkou s nejlépe 

vyhodnoceným uchazečem Kupní smlouvu. 
     
   

  

11. Lhůta a místo pro podání nabídek a způsob jejich podání: 
 

      Lhůta pro podání nabídek končí dnem  17.2.2014 v 10.00 hodin. 
      

 Jediným místem pro podání nabídek je:  
 podatelna - sekretariát, Střední odborné školy a Středního odborného učiliště 
Nymburk, V Kolonii 1804, 288 46 Nymburk  
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Nabídku je možné podat osobně v podatelně v uvedené budově nebo zaslat poštou na 
uvedenou adresu tak, aby byla na uvedenou adresu doručena do konce lhůty pro podání 
nabídek. 
 

Nabídku podává uchazeč v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky 
„Dodávka služebního automobilu SOŠ a SOU Nymburk“- NABÍDKA - NEOTEVÍRAT.   
 
Obálka musí být viditelně označena adresou, na kterou je možné vrátit nabídku 
v případě, že byla doručena po uplynutí lhůty pro podávání nabídek a na uzavření 
opatřena razítkem, případně podpisem uchazeče. 
 

 

12. Kontaktní osoby zadavatele: 
 
Kontaktními osobami zadavatele jsou: 
Ing. Jiří Hubálek, ředitel 
telefon: 325 512 664 fax: 325 512 764 
mail:cop@copnb.cz  
 

 

13.  Práva zadavatele: 
 

Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat nejvhodnější nabídku a právo zrušit zadání výše 
uvedené veřejné zakázky malého rozsahu kdykoliv i bez udání důvodu.  
 

      Výše uvedená veřejné zakázka malého rozsahu není zadavatelem zadávána ve 
zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení § 38 zákona.  

 
 

14.  Přílohy:   
Nedílnou součástí této výzvy je příloha uvedená na internetových stránkách zadavatele: 
copnb.cz  
 
Tato příloha číslo 1  – prohlášení o kvalifikačních předpokladech – bude uchazečem 
přiložena k zaslané nabídce.  

 

 

 

 

 

                                                        ………………………………..  

  
  Ing. Jiří Hubálek, ředitel  

 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Nymburk,  
  V Kolonii 1804, 288 46 Nymburk  

 
 


