Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení
dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek
Číslo zakázky (bude doplněno
MPSV při uveřejnění)
Název zakázky

Dodávka automobilu

Druh zakázky (služba, dodávka
nebo stavební práce)

Dodávka

Datum vyhlášení výzvy
k podání nabídek

25.2.2019

Registrační číslo projektu

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009825

Název projektu

Sběrna prádla

Název / obchodní firma
zadavatele

Michal Vopařil

Sídlo zadavatele

539 44 Proseč 313

Osoba oprávněná jednat za
zadavatele, její telefon
a e-mailová adresa

Michal Vopařil
Tel.: 731 598 884
E-mail: MVoparil@seznam.cz

IČ zadavatele / DIČ zadavatele

66804582

Kontaktní osoba zadavatele ve
věci zakázky, její telefon a emailová adresa

Ing. Renáta Ulmannová
Tel.: 775 326 632
E-mail: ulmannova@consultingpro.cz

Lhůta pro podání nabídek

8.3.2019, do 12:00 hod.
Michal Vopařil
539 44 Proseč 313

Místo pro podání nabídek

V případě osobního doručení kontaktujte předem p. Michala
Vopařila telefonicky – 731 598 884.

Popis (specifikace) předmětu zakázky
Dodávka automobilu typu dodávka na převážení prádla i osob v rámci Sběrny prádla.
Minimální požadavky na předmět zakázky:
Zadavatel vyžaduje zcela nový automobil, kdy bude zadavatel registrován jako první majitel.
Automobil bude sloužit především k převozu prádla, ale také k převozu zaměstnanců za účelem
vzdělávání, případně jejich svážení na pracovní místo. Proto zadavatel vyžaduje také 8 míst
k sezení ve třech řadách včetně místa pro řidiče. V první řadě jsou vyžadována dvě samostatná
sedadla v první řadě. Všechna sedadla budou sklopná a samostatně vyjímatelná pro případ
potřeby zvětšení zadního nákladového prostoru. Délka vozu min. 5,3 m max. 5,5, m, výška max.
2,1 m (minimální délka je stanovena podle potřeby umístění stojanů na oděvy a přepravních košů s
prádlem, max. výška a délka vozidla dle podmínek pro parkování u zákazníků). Celková váha do
3500 kg. Pohon přední, převodovka manuální – 6 rychlostí. Výkon motoru min. 125 kW.
Výbava: bez přepážky, palivová nádrž min. 70 l, topení, klimatizace a topení v přední i zadní části
vozu, boční posuvné dveře na obou stranách, ESP, ABS, elektricky ovládaná okna vpředu, okna
v druhé a třetí řadě, vyhřívaná a sklopná vnější zpětná zrcátka - elektricky ovládaná, vyhřívané
čelní sklo, vyhřívané okno v zadních dveřích, zadní dveře výklopné, 12 V zásuvka v zavazadlovém
prostoru, čelní a boční airbagy řidiče a spolujezdce, centrální zamykání, min. dva ovladače
k vozidlu, podélně a výškově nastavitelný volant, parkovací senzory min. vzadu, mlhové
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