
Potvrzení o uveřejnění na profilu zadavatele 

Detail zakázky 
Tato stránka zobrazuje detailnější informace o veřejné zakázce DPH Žampach, Poptávka na 
dodávku vozidla MINIBUS 9-ti místný zadávané zadavatelem Domov pod hradem Žampach. 
K zakázce mohou být rovněž přiloženy dodatečné informace či soubory jako je například 
dokumentace apod. 

Adresa nástroje 
http://uspza.profilzadavatele.cz/ 
nebo 
(https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/Domov-pod-hradem-Zampach_349/)  

Základní údaje o zakázce 
Níže uvedená tabulka zobrazuje základní informace týkající se předmětné veřejné zakázky. 

Položka: Hodnota: 
Zadavatel/Název 
profilu: Domov pod hradem Žampach 

Název veřejné 
zakázky: DPH Žampach, Poptávka na dodávku vozidla MINIBUS 9-ti místný 

Druh veřejné 
zakázky: Dodávky 

Druh řízení: Zakázka malého rozsahu 
Předmět veřejné 
zakázky: 

Typ vozidla: kombi/minibus 9-ti místný počet míst: 1 + 8 ( vedle řidiče 
dvojsedadlo spolujezdce) vozidlo bude sloužit pro přepravu klientů 
soc.zařízení (vč. imobilních) výška vozidla(vnitřní prostor): žádáme o 
podání 2 nabídek  
– základní varianta - zvýšená varianta  
rozvor vozidla: prodloužený rozvor barva vozidla: metalická světlá 
(stříbrná, šedá, sv.zelená) obsah motoru: 2.0 – 2.5 TDI (naftový) – výkon 
cca 90-110kW další požadované vybavení: - výškově/ sklonově 
nastavitelné sedadlo řidiče s bederní opěrkou  
- airbag řidiče a spolujezdce  
- posilovač řízení (servořízení) - výškově a sklonově nastavitelný volant - 
elektr.ovládaná přední okna - vnější zrcátka elektr.ovládaná a vyhřívaná - 
mlhovky přední (nebo zabudované v osvětlení)  
- automatické denní svícení (LED) - tažné zařízení (přívěsný vozík o 
max.hmotnosti 2500 kg) - rádio zabudované (CD-MP3 s USB a AUX IN) 
+ 4 repro, integrovaná anténa (sklo, zpětná zrcátka) - 2. výměník topení v 
prostoru pro cestující - klimatizace manuální  
- kotoučové brzdy na všech kolech s ABS  
- stabilizace vozidla ESP - elektronický imobilizér + další zabezpečení 
vozidla (uzamykání rychlosti nebo alarm – uvést kolik příplatek Kč)  
- centrální zamykání  
- parkovací asistent (bez kamery) - gumová podlaha v celém prostoru 
vozidla  



- obložení dveří plastové a polovysoké obložení bočních stěn omyvatelné  
- variabilní možnost přemístění/sklopení/vyjmutí sedadel (možnost 
přepravy 5 – 9 osob/ sestava 3+3+3+0 dlouhý rozvor; + nákladu/invalidní 
vozík – ukotvení  
k podlaze, možnost vestavby plošiny do nákladového prostoru)  
- plnohodnotné ocelové rezervní kolo  
- zadní dveře dvoukřídlé (s okenním topením, stěračem a ostřikovačem)  
- zvýšená kapacita baterie a alternátoru  
- zvýšená nosnost vozidla (cca +150-200 kg), zesílené pérování a tlumiče  
- prodloužená doba mezi servisními prohlídkami (25 – 30 000 km)  

Předpokládaná 
hodnota v Kč bez 
DPH: 

650 000 

Hlavní místo 
plnění: Žampavh 

Předmět CPV: Údaj nezadán 
Datum zahájení 
řízení: 26. 6. 2013 

Datum uveřejnění 
zakázky: 26. 6. 2013 

Lhůta pro podání 
nabídek (datum): Údaj nezadán 

Lhůta pro podání 
nabídek (čas): Údaj nezadán 

Externí odkaz na 
bližší informace v 
případě potřeby: 

http://www.uspza.cz/soubory/vozidlo_minibus_2013_vyzva.pdf 

Stav veřejné 
zakázky: neaktivní 

Informace a soubory k veřejné zakázce 
Tato část správy veřejné zakázky DPH Žampach, Poptávka na dodávku vozidla MINIBUS 9-
ti místný zobrazuje připojené informace a soubory. Může jít např. o výzvu k podání nabídky a 
prokázání kvalifikace, zadávací dokumentaci nebo dodatečné informace. 

Název: Smlouva o dodávce s vybraným dodavatelem 

Datum: 23. 7. 2013 

Potvrzení o uveřejnění 
Tímto potvrzuji, že výše uvedená informace byla uveřejněna na profilu zadavatele Domov 
pod hradem Žampach, a to pocelou zákonem (resp. obdobným dokumentem) stanovenou 
lhůtu. 

 
 
 
 
 

Podpis odpovědné osoby: ................................ 
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