
 

Příloha č.3 

 

POŽADOVANÁ SPECIFIKACE  

poptávaného vozidla 
  

 

Vyzýváme Vás k vypracování cenové nabídky na dodávku: 

VOZIDLO OSOBNÍ 5- MÍSTNÉ 
 
Specifikace poptávky: 

  

Typ vozidla: osobní  5-místné 
počet míst: 5 

vozidlo nové nebo předváděcí s nájezdem do 1000 km 

barva vozidla: bez požadavků 

obsah motoru: 1,2 - 1,6 (benzín) – výkon do 99 kW 

převodovka: manuální 

boční posuvné dveře na levé i pravé straně 

+ minimální rozměry:  

- šířka/otvor posuvných dveří pro nasedání min 700 mm                                              

- výška prostoru pod střechou ve 2.řadě sedadel min. 1000 mm (od sedadla ke stropu) 

…………………..z důvodu potřebné asistence osobám s menší hybností (zdravotně postiženým) 

 

další minimální požadované vybavení: 

- výškově/ sklonově nastavitelné sedadlo řidiče   

- airbag řidiče a spolujezdce + boční airbagy 

- posilovač řízení (servořízení) 

- nastavitelný volant (výškově a sklonově) 

- elektr.ovládaná přední okna 

- vnější zrcátka elektr.ovládaná a vyhřívaná 

- mlhovky přední (nebo zabudované v osvětlení) 

- automatické denní svícení   

- rádio zabudované (CD-MP3 s USB ) + handsfree/bluetooth 

- klimatizace manuální   

- centrální zamykání s dálkovým ovládáním 

- gumová podlaha nebo koberce/sada přední a zadní (příplatková výbava) 

- ocelová kola   

- plnohodnotné ocelové rezervní kolo 
 

Předpokládaná max. cena: 340 000,- Kč včetně DPH 

 

Dále žádáme o uvedení: 

- záručních podmínek 

- servisní podmínky – ceny základních servisních prací + dotaz ohledně možnosti provádění servisu vozidla 

při odběru nového vozidla od jiného dodavatele (stejné firemní značky). 

- dodací podmínky – termín dodání vozidla při podání naší objednávky  a podepsání hospodářské smlouvy 

14 dní po uskutečnění vaší nabídky (což je max. předpokládaná lhůta k provedení výběru dodavatele). 

 



- Zadavatel si vyhrazuje právo měnit, doplnit, nebo upřesnit v průběhu soutěže (poptávkového řízení) 

podmínky,  a to písemným nebo elektronickým sdělením všem uchazečům. Zadavatel si vyhrazuje 

právo neuzavřít  smlouvu s  žádným s uchazečů. 

 
Způsob hodnocení:  

Podané nabídky budou hodnoceny dle:   

- Ekonomická výhodnost 

Cena vozidla včetně DPH včetně požadovaného („příplatkového“) vybavení 

 

 

Současně je možné podat další (alternativní) nabídku na skladové a předváděcí vozy v požadované 

(podobné) výbavě 

 

Termín realizace:  12/2019 – 01/2020 

Požadavek na dodání: nejpozději do 31.01.2020  

         

Termín doručení nabídek: do 13.12.2019 do 12:00h 

 

Nabídku do výběrového řízení zašlete poštou nebo doručte osobně 

v zalepené obálce označené „VŘ – VOZIDLO – NEOTVÍRAT!“  

na adresu Domov pod hradem Žampach, Žampach čp. 1, 564 01 Žamberk  

do 13.12.2019 do 12.00 hod. 

  

 

Bližší informace k výběrovému řízení Vám podá:  

Michal Vaňous, technik, tel: 465 635 160, mob.731 101 475 (technik@uspza.cz)   

  
 

Zpracoval: 

Michal Vaňous    PaedDr. Luděk Grätz 

Technik domova    ředitel domova 

dne: 05.12.2019 


